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Nový rok ako výzva a príležitosť 
S príchodom nového roka si kladieme novoročné predsavzatia. Tie v našej 
v redakcii reflektujú potreby manažmentu škôl a školských zariadení v praxi, 
snažia sa vnímať aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pra-
covného tímu v školskom prostredí, ponúkať kvalitné príspevky skúsených 
odborníkov v oblastiach legislatívy, vzdelávania, kultúry školy, financovania, 
prevencie, histórie školstva, súčasných trendov výchovy a vzdelávania, riade-
nia ľudských zdrojov. Našim záujmom je dopriať vám spoľahlivé informácie, 
nadhľad, motivovať vás, inšpirovať. Aktuálne príspevky ponúkame aj v 1. čís-
le Manažmentu školy v praxi. 

Školské prostredie vytvára priestor pre konflikty. Etický kódex formuluje pra-
vidlá, ktoré majú predchádzať konfliktom. Tému v tretej časti príspevku s ná-
zvom „Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj“ rozoberá Štefan Bojnák.

Finančné predpisy tvoria systém finančného riadenia školy a školského za-
riadenia. Ingrid Konečná Veverková v článku „Finančné predpisy pre školy 
a školské zariadenia“ sa zameriava na oblasť, ktorá patrí k najdôležitejším 
vnútorným riadiacim aktom vydávaným štatutárnym orgánom školy a škol-
ského zariadenia.

V školskom systéme na Slovensku sa realizujú rôzne formy vzdelávania žia-
kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia. Zabezpečiť adekvátnym spôsobom pro-
ces inklúzie v školách nie je jednoduché. Téme edukácie žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia sa v príspevku s rovnakým názvom venuje Mi-
riam Niklová. 

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou na trhu práce začína kariérnou 
výchovou a poradenstvom v školách a v školských zariadeniach. Uskutočňu-
je sa prostredníctvom širokého spektra vzdelávacích aktivít, ktoré prinášajú 
nové informácie o možnostiach rozvoja schopností a zručností žiakov. V prí-
spevku „Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách a školských za-
riadeniach“ sa tejto oblasti venuje Dagmar Hrašková. 

„Zmysluplná je predovšetkým aktívna participácia, ktorá spočíva v rozho-
dovacej právomoci a kontrole rozhodovania, reálneho uplatňovania kon-
krétnych rozhodnutí v školskej praxi“, hovorí v rozhovore riaditeľka Spo-
jenej školy internátnej v Prakovciach Drahoslava Vaščáková. V školskom 
roku škola 2019/2020 v spolupráci so zriaďovateľom OÚ OŠ v Košiciach 
ako prvá škola na Slovensku otvorila elokované pracovisko aj v Ústave pre 
výkon trestu a Ústave na výkon väzby v Košiciach.

Generácia žiakov, s ktorými učitelia pracujú, je diametrálne odlišná od ge-
nerácie učiteľov. Učiteľ sa musí zaujímať o najnovšie trendy vo svete vedy 
a techniky, musí reflektovať to, čo sa deje v spoločnosti, na sociálnych 
sieťach. Téme sa venuje Erika Novotná v príspevku „Učiteľ – nové tren-
dy a výzvy“. 

Mediátor je odborníkom na riešenie konfliktov. Aké sú výhody mediácie? 
Aký je stav klímy a kultúry v školách? Aké sú kľúčové vlastnosti osobnosti ria-
diteľa školy? Ktoré faktory ovplyvňujú konflikty v školskom prostredí? V prí-
spevku s názvom „Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov“ nám odpo-
vede poskytnú mediátorky Dagmar Tragalová a Dušana Bieleszová.

Milí naši čitatelia, prajeme vám v novom roku 2020 tvorivý pedagogický 
a odborný tím, pozitívne východiská z každej situácie, prehľad v aktuálnych 
legislatívnych pravidlách, trpezlivosť aktívne sa počúvať, pružnosť v zme-
nách, vyváženosť emócií, odolnosť prekonávať prekážky, aj radosť tešiť sa 
z každodenných maličkostí, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú do našich 
životov toľko potrebnú trpezlivosť, toleranciu, múdrosť, ľudskosť a vzájom-
nú úctu.
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Finančné predpisy pre školy 
a školské zariadenia

Ing. Ingrid Konečná Veverková,
finančná kontrolórka

V článku sa zameriavame na vnútorné predpisy upravujúce ob-
lasť financií, účtovníctva a majetku, ktoré patria k najdôležitejším 
vnútorným riadiacim aktom. Finančné predpisy pre školy a škol-
ské zariadenia tvoria systém finančného riadenia a sú dôležité pri 
plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní a vo výkazníctve verejných fi-
nancií, ktorého cieľom je efektívne, účinné a účelné hospodárne.

* ZÁSADY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA *

Finančné riadenie školy a školského zariadenia (ďalej len 
„škola“) je súhrn postupov školy pri plánovaní, rozpoč-
tovaní, použití, poskytovaní, účtovaní a výkazníctve ve-
rejných financií, ktorého cieľom je hospodárne, efektív-
ne, účinné a účelné využívanie verejných financií. 

Škola je povinná vytvoriť, zachovávať a rozvíjať fi-
nančné riadenie, určiť pri použití verejných financií 
také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, 
efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými fi-
nanciami. Na tento účel škola vytvára systém finanč-
ného riadenia, ktorý tvoria vnútorné riadiace akty za-
meriavajúce sa na oblasť financií, rozpočtovníctva, úč-
tovníctva a výkazníctva, majetku a kontroly. Vnútorné 
predpisy majú byť spracované výstižne, vecne a pria-
mo na podmienky školy. Z uvedeného dôvodu v nich 
netreba citovať ustanovenia právnych predpisov. Ob-
sah vnútorných predpisov závisí od konkrétnych pod-
mienok školy, predmetu činnosti, veľkosti a organizač-
nej štruktúry. Vnútorné predpisy upravujú jednotlivé 
oblasti hospodárskej činnosti školy, upravujú postupy 
školy pri používaní, účtovaní a výkazníctve verejných fi-
nancií, postupy pri hospodárení školy s majetkom, kto-
rý má v správe od svojho zriaďovateľa. 

F Vnútorné predpisy majú byť v škole zve-
rejnené a s ich obsahom majú byť oboznámení 
všetci zamestnanci účtovnej jednotky.

Najdôležitejšie vnútorné predpisy 
upravujúce oblasť financií, účtovníctva 
a majetku

Smernica upravujúca systém finančného 
riadenia a finančnej kontroly

Smernica upravuje komplexný systém finančného ria-
denia školy, zodpovednosť štatutárneho orgánu  školy, 

vedúcich zamestnancov a zamestnancov, základné 
pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontro-
ly, vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o fi-
nančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov (ďalej len „zákona č. 357/2015 Z. z.“). 
Cieľom smernice je zabezpečiť jednotnú aplikáciu 
ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. pri výkone fi-
nančnej kontroly.

zásady rozpočtového hospodárenia

Smernica upravuje rozpočtové pravidlá používania ve-
rejných financií – rozpočtových prostriedkov, postupy 
predkladania návrhov rozpočtu, zmien rozpočtu, správ-
nosť a úplnosť jednotlivých dokladov predložených na 
vykonanie zmeny rozpočtu, ako aj overovanie finanč-
ných operácií s rozpočtom školy. Účelom smernice je 
zabezpečiť plynulosť a správnosť čerpania prostried-
kov rozpočtu školy, účelné, hospodárne a efektívne 
využívanie rozpočtovaných finančných prostriedkov 
a zabezpečenie súladu finančných operácií s rozpoč-
tom školy. Organizačná smernica musí byť vypracova-
ná v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov.

Smernica o vedení účtovníctva

Smernica o vedení účtovníctva zabezpečuje jednot-
nosť pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovnej zá-
vierky a obehu účtovných dokladov v účtovnej jed-
notke. Účelom smernice je vytvorenie organizačných, 
personálnych a materiálnych podmienok, ktorými 
bude zabezpečené správne vedenie účtovníctva a jed-
notný obeh účtovných dokladov v účtovnej jednotky, 
a to pri dodržaní zákonnosti, prehľadnosti, preukáza-
teľnosti. Cieľom je zabezpečenie jednotného postu-
pu vedenia účtovníctva, stanovenie zásad a spôso-
bu účtovania, zabezpečenie postupu  vyhotovovania, 
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 evidovania, účtovania a uchovávania účtovných do-
kladov a stanovenie jednotného a účinného obehu 
účtovných dokladov.

Smernica sa riadi ustanoveniami:

 – opatrenia Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámco-
vej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, prí-
spevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov,

 – opatrenia Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsa-
hovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej 
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej 
závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 
celky v znení neskorších predpisov, 

 – zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), 

 – zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskor ších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 
Z. z.“).

Súčasťou smernice obvykle býva (nemusí však byť):

 – účtovný rozvrh,
 – obeh účtovných dokladov,
 – zásady evidencie a účtovania dlhodobého hmotné-

ho a nehmotného majetku a odpisový plán,
 – zásady evidencie a účtovania zásob,
 – vedenie vnútropodnikového účtovníctva,
 – zásady pre účtovanie nákladov a výnosov,
 – oceňovanie majetku a záväzkov,
 – tvorba a účtovanie opravných položiek,
 – tvorba a účtovanie rezerv,
 – zostavenie účtovnej závierky.

F V prípade, že vymenované oblasti nie sú 
súčasťou smernice o vedení účtovníctva, škola 
si musí vypracovať samostatné smernice.

Smernica o evidencii dlhodobého hmotného 
a nehmotného majetku

Účelom smernice je upraviť postup pri evidencii dl-
hodobého hmotného a nehmotného majetku. Mala 
by ju mať vypracovaná každá škola, ktorá má vo 
svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmot-
ný majetok. Smernica o evidencii dlhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku by mala byť súčas-
ťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky 
a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmien-
ky účtovnej jednotky. Povinnosťou by mala byť jej 

pravidelná aktualizácia zo strany zodpovedných 
zamestnancov. 

Smernica sa riadi ustanoveniami:

 – opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. au-
gusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove 
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizá-
cie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,

 – zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ne-
skorších predpisov,

 – zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov.

Smernica o zaradení a ocenení dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku 

Účelom smernice je upraviť postup pri zaradení dl-
hodobého hmotného a nehmotného majetku a sta-
noviť spôsoby ocenenia dlhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku. Postup pri zaraďovaní a oceňo-
vaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
býva súčasťou smernice o vedení účtovníctva alebo 
smernice o evidencii dlhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku. 

F V aplikačnej praxi je častým javom, že si 
škola vypracuje samostatnú smernicu o zara-
dení dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a jeho ocenení. 

Smernica o zaradení a ocenení dlhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku (ďalej len „smernica“) 
by mala byť vypracovaná v súlade s ustanovenia-
mi zákona č. 431/2002 Z. z. a opatrenia MF SR 
č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rám-
covej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, prí-
spevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky (ďalej len „Postupy účtovania“). V smer-
nici by mali byť zohľadnené ustanovenia zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý ustanovu-
je vymedzenie vstupnej ceny hmotného a nehmotné-
ho majetku.

Smernica o inventarizácii majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov 

Účelom smernice je určiť postup pri vykonávaní inven-
tarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a zá-
väzkov. Postup pri vykonávaní inventarizácie majet-
ku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov by mala 
mať účtovná jednotka upravený vlastnou smernicou. 
V aplikačnej praxi zvykne byť postup zakomponovaný 
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do smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, kto-
rá oblasť účtovníctva upravuje. Našim odporúčaním je 
mať vypracovanú samostatnú smernicu o inventarizá-
cii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
ktorá by mala byť súčasťou systému finančného ria-
denia a mala by byť vypracovaná na konkrétne pod-
mienky školou. 

F Dobrou praxou je dať do smernice o in-
ventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu ma-
jetku a záväzkov povinnosť každý rok spra-
covať príkaz vedúceho účtovnej jednotky na 
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej 
účtovnej závierky.

Smernica o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdie-
lu majetku a záväzkov býva vypracovaná podľa záko-
na č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a podľa opatrenia 
MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, kto-
rým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizá-
cie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyš-
šie územné celky.

Smernica upravujúca postup  
pri vyraďovaní a likvidácii majetku a zriadenie 
vyraďovacej a likvidačnej komisie

Účelom smernice je upraviť postup pri vyraďovaní a lik-
vidácii neupotrebiteľného majetku a zriadiť vyraďova-
ciu a likvidačnú komisiu ako poradný orgán riaditeľa 
školy.

Smernica pre vedenie pokladnice, obeh 
pokladničných dokladov a vykonávanie 
finančných operácií 

Smernica pre vedenie pokladnice, obeh pokladničných 
dokladov a vykonávanie finančných operácií zabezpe-
čuje jednotnosť pri vedení pokladnice, obehu poklad-
ničných dokladov a vykonávaní finančných (pokladnič-
ných) operácií v účtovnej jednotke. Účelom smernice 
je vytvorenie podmienok pre správne vedenie poklad-
nice, jednotný a účinný obeh pokladničných dokladov, 
určenie hmotnej zodpovednosti pokladníka, denné-
ho limitu zostatku peňažných prostriedkov v poklad-
nici, vykonávania inventúry a inventarizácie pokladnič-
nej hotovosti a zákonný postup pri vykonávaní finanč-
ných operácií.

Smernica sa riadi príslušnými ustanoveniami:
 – zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení ne-

skorších predpisov, 

 – zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov,

 – opatrenia Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámco-
vej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, prí-
spevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov.

Smernica o poskytovaní a zúčtovaní 
cestovných náhrad

Účelom smernice je určiť postup pri poskytovaní a zúč-
tovaní cestovných náhrad, napr. určiť okruh zamest-
nancov, ktorým budú cestovné náhrady poskytova-
né, stanoviť pravidlá používania cestných motorových 
vozidiel zamestnancov pri pracovnej ceste, definovať 
vedľajšie výdavky zamestnancov, ktoré poskytuje ško-
la svojim zamestnancom, stanoviť pravidlá poskytova-
nia vreckového pri zahraničných pracovných cestách, 
určiť presný postup a spôsob preukazovania cestov-
ných náhrad, stanoviť podmienky a spôsob poskytova-
nia preddavkov na pracovné cesty a určiť lehoty na ich 
vyúčtovanie. Smernica sa riadi ustanoveniami zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov.

vnútorný mzdový predpis

Smernica upravuje podmienky pre odmeňovanie za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a pedagogických a odborných zamestnancov.

Smernica sa riadi ustanoveniami:

 – zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 – zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,

 – nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri vý-
kone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní.

Smernica o verejnom obstarávaní 

Účelom smernice je definovať práva a povinnosti, zod-
povednosť a postupy školy ako verejného obstaráva-
teľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskyt-
nutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verej-
nom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica sa 
riadi ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o ve-
rejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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V školskom systéme na Slovensku sa realizujú rôzne 
formy vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“). Jedna je 
založená na princípe segregácie (v bežných a v špe-
ciálnych školách), druhá na integrácii, pri ktorej ide 
o duálny systém s paralelne fungujúcou integratívnou 
aj segregovanou edukáciou. V prípade, že je integrácia 
neúspešná, dieťa sa vracia pod intenciu špeciálnych za-
riadení (Poláková, Niklová a i., 2018). V súčasnosti sa 
začala uplatňovať inklúzia, ktorej základnou ideou je, 
že heterogenita sa principiálne chápe ako normalita. 
Edukácia tak postupne získava novú, odlišnú kvalitu.

trojdimanzionálne ponímanie inklúzie
V súčasnosti evidujeme trojdimenzionálne ponímanie 
inkluzívneho vzdelávania (model prezentovaný Horňá-
kovou). Možno ju stotožňovať s integráciou, chápať 
ju ako vylepšenú a optimalizovanú integráciu, aj ako 
novú kvalitu prístupu k postihnutým deťom, odlišnú 
od integrácie, resp. ako bezpodmienečné akceptova-
nie špeciálnych potrieb všetkých detí (Lechta, 2010). 
V školskom prostredí sa tieto integračno-inkluzívne 
procesy týkajú nielen žiakov telesne znevýhodnených, 
ale predovšetkým žiakov pochádzajúcich z rodín s níz-
kym socioekonomickým statusom a s odlišným socio-
kultúrnym zázemím, ktoré postihuje vo veľkej miere 
najmä rómskych žiakov. Doterajšia nízka podpora in-
kluzívnej orientácie škôl upevňuje sociálne hendikepy 
a školské zlyhávania rómskych detí, najmä z prostredia 
osád. Zo strany detí, rodičov a pedagógov je bežná re-
zignácia na dosahovanie školských úspechov detí, ale 

edukácia žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.,
Pedagogická fakulta 

Univerzity Mateja Bela  
Katedra pedagogiky

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pred-
stavuje aktuálny problém – preraďovanie žiakov do špeciálnych 
škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie 
výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod. 
Školy zaznamenávajú uvedené problémy v regiónoch, kde je zvý-
šené zoskupenie najmä rómskeho obyvateľstva, ktoré žije v ne-
primeraných sociálno-ekonomických podmienkach. Žiaci prichá-
dzajúci z tohto prostredia tvoria najpočetnejšiu skupinu žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia (Belková, 2019).

* SOCIÁlNO-VýCHOVNÁ A PREVENTíVNA PRÁCA šKOlSKÉHO SOCIÁlNEHO PEDAgógA *

aj zaužívaná prax odosielať ich do špeciálnych škôl. 
Predčasné ukončenie vzdelávania, nezískanie kvalifiká-
cie a nemožnosť uplatniť sa na trhu práce prehlbuje 
sociálne vylúčenie následným medzigeneračným pre-
nosom (Niklová, Poláková a i., 2018). Cieľom inkluzív-
neho vzdelávania je umožniť všetkým žiakom rozvíjať 
svoje schopnosti v maximálnej možnej miere spoločne 
s ďalšími žiakmi. Dieťa sa má vzdelávať v spoločnom 
integrovanom prostredí v bežnej škole, čím sa predíde 
vzdelávaciemu vylúčeniu. 

F Vzdelávací systém by mal byť schopný pri-
spôsobiť sa individuálnym vzdelávacím potre-
bám každého dieťaťa a napĺňať ich v kolektíve 
spolu s ostatnými deťmi. 

charakteristika sociálne znevýhodneného 
prostredia
Za sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej len 
„SZP“) sa považuje prostredie, ktoré charakterizujú as-
poň tri z kritérií:

 – rodina, v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie 
(socializačno-výchovnú, emocionálnu a ekonomickú),

 – nedostatočné vzdelanie zákonných zástupcov (as-
poň jeden z rodičov nemá ukončené základné 
vzdelanie),

 – chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa,
 – aspoň jeden z rodičov je dlhodobo nezamestnaný, 

patrí k znevýhodneným uchádzačom o zamestna-
nie, 
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 – nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v kto-
rých dieťa vyrastá (absencia miesta na učenie, poste-
le, elektrickej prípojky, pitnej vody, WC a pod.),

 – vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým dieťa 
hovorí v domácom prostredí, 

 – rodina žije v segregovanej komunite, 
 – sociálne vylúčenie komunity alebo rodiny dieťaťa 

z majoritnej spoločnosti.1

Podľa § 107 zákona č. 245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov sa výchova a vzdelávanie detí 
a žiakov zo SZP uskutočňuje v školách s využitím špe-
cifických metód a foriem a akcentovaním indivi-
duálnych podmienok, napr. vzdelávanie podľa indi-
viduálneho vzdelávacieho programu, úprava organizá-
cie výchovy a vzdelávania, úprava prostredia, v ktorom 
sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, využitie špeci-
fických metód a foriem výchovy a vzdelávania. 

F Špecifickým cieľom výchovy a vzdeláva-
nia žiakov zo SZP je dosiahnuť primeraný rozvoj 
ich schopností prostredníctvom eliminácie ale-
bo odstránenia hendikepov, ktoré vyplývajú zo 
sociálneho znevýhodnenia (napr. komunikačné 
schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie). 

vzdelanostná úroveň žiakov 
a sociálnoekonomické zázemie rodiny
Podľa oficiálnych výsledkov štúdií PISA je vzdelanost-
ná úroveň žiakov v Slovenskej republike pod prieme-
rom OECD a je značne determinovaná sociálnoeko-
nomickým zázemím rodiny. Slovensko patrí medzi 
krajiny, ktoré nielenže dosahujú v medzinárodných 
testovaniach podpriemerné výsledky, ale tieto výsled-
ky sú značne determinované sociálnym zázemím rodi-
ny žiakov (silná väzba medzi socioekonomickým po-
stavením žiaka a jeho učebnými výsledkami). Výrazne 
sa to prejavilo pri meraní matematickej a prírodoved-
nej gramotnosti žiakov. Žiaci s najnižším sociálnym sta-
tusom dosahujú výrazne horšie výsledky, než by mali 
vzhľadom na úroveň sociálneho postavenia v porov-
naní s priemerom 34 krajín OECD (Pavlov, Petrasová, 
Porubský, 2014). Na uvedenú skutočnosť upozorňujú 
aj staršie výskumy (Duncan, 1994; Brooks, 1994; Kle-
banov, 1994; Smith, 1997; Halsey, 1980), ktoré po-
ukázali na vzájomnú interakciu medzi zlou sociálnou 
a ekonomickou situáciou rodiny dieťaťa a jeho škol-
skou úspešnosťou. V Správe o stave školstva na Slo-
vensku za rok 2013 sa uvádza, že z dôvodu neustá-
leho zvyšovania počtu integrovaných detí a žiakov do 

škôl bežného typu treba, aby boli ďalšie zložky pora-
denského systému súčasťou poradenského systému 
nielen v školách, ale aj v školských zariadeniach vý-
chovného poradenstva a prevencie. 

F Treba zvýšiť počet odborných zamestnan-
cov pre oblasť prevencie. V rámci pregraduál-
nej prípravy je na túto oblasť prevencie pripra-
vovaný školský sociálny pedagóg.

Sociálno-výchovné pôsobenie sociálnych 
pedagógov v rôznych krajinách
Profesia sociálneho pedagóga patrí k pomáhajúcim 
profesiám. V Európe má dlhšiu históriu a v praxi je po-
merne dobre etablovaná. V Poľsku pôsobenie sociál-
nych pedagógov nie je upravené legislatívne. V Českej 
republike je oblasť školskej sociálno-výchovnej práce 
v intenciách školského metodika prevencie. V Maďar-
sku sociálny pedagóg pôsobí v školách. 

V severských krajinách je sociálna pedagogika vníma-
ná veľmi diferencovane. V Nórsku je orientovaná na 
prácu s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodinami, ktorých 
životné situácie sú problémové. Je úzko spätá s pro-
fesiou pedagógov starostlivosti o deti, ktorí zabezpe-
čujú pomoc a poskytujú krízovú intervenciu deťom 
a mládeži (Nivala, 2019). Sociálni pedagógovia praco-
vali a pracujú v tzv. reziduálnych inštitúciách, v pes-
túnskej starostlivosti a v starostlivosti o deti. Pracujú 
aj v oblasti voľného času (mládežnícke kluby, dobro-
voľnícke organizácie pre deti so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami). Aktuálnym pracovným pros-
tredím pre pedagógov starostlivosti o deti je škola, kde 
vykonávajú preventívnu prácu na komunitnej úrovni, 
ako aj individuálnu podpornú prácu so sociálne mar-
ginalizovanými rodinami (Storø, 2013; tiež Stephens, 
2011). V Nemecku sa školská sociálna práca, resp. so-
ciálna pedagogika pomerne rýchlo etablovala pričom 
sa rozvíjala v troch koncepciách (sociálna práca v ško-
le, sociálna pedagogika v škole a sociálno-pedagogic-
ká škola). Sociálny pedagóg pôsobí ako zamestnanec 
v škole a poskytuje pomoc žiakom, rodičom žiakov. 
K hlavným úlohám školských sociálnych pedagógov 
patrí rozvíjanie kvalitných sociálnych vzťahov, preven-
cia školského zlyhávania, záškoláctva, rizikového sprá-
vania sa v škole, vytváranie zdravého životného štýlu. 

Medzi ďalšie krajiny rozvíjajúce školskú sociálnu prácu 
patrí Švajčiarsko, pričom v súčasnosti pôsobí v ško-
lách pôsobí vyše 900 sociálnych pedagógov. školská 
sociálno-výchovná práca je zameraná na  poskytovanie 

1 https://www.minedu.sk/data/att/6072.pdf
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poradenstva (žiakom, rodičom, učiteľom, a pod.), rie-
šenie vzniknutých konfliktov, závislosti, vyvažovanie 
nedostatkov zo sociálneho prostredia a pod. Začiat-
kom 21. storočia sa podarilo zaviesť sociálnych pe-
dagógov ako neučiteľských zamestnancov do škôl aj 
v Španielsku, najmä v oblasti Castilla-la Mancha, Ex-
tremadura. Zameriavajú sa najmä na prekonávanie ne-
rovností a presadzovanie osobných a sociálnych práv 
vo vzdelávaní, na riešenie a mediáciu konfliktov a i. 
Záujem o školskú sociálnu pedagogiku sa začal presa-
dzovať aj vo Veľkej Británii, pričom v teoretickej, ale 
aj v praktickej rovine nemá sociálna pedagogika dlhú 
tradíciu. Impulzom pre školskú sociálno-výchovnú prá-
cu je zlyhávanie žiakov v školách a sociálni pedagógo-
via by mohli participovať na jeho odstránení (Lorenzo-
vá, 2017). 

Proces inklúzie a vytvorenie podmienok

Podľa § 27 zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sociálny 
pedagóg vykonáva preventívne činnosti, poskytu-
je poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti 
a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociál-
no-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, poskytuje poradenstvo zákonným 
zástupcom, pedagogickým zamestnancom a od-
borným zamestnancom, vykonáva sociálno-peda-
gogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osveto-
vú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej ob-
lasti.

Personálnemu posilneniu škôl o pedagogických a od-
borných zamestnancov prispel národný projekt 
 PRINED – (PRojekt INkluzívnej EDukácie) a vytvore-
nie inkluzívnych tímov. Realizovalo ho Metodicko-pe-
dagogické centrum. Cieľom bolo významne ovplyv-
niť inkluzívne prostredie v materských a základných 
školách a zabezpečiť predchádzanie neoprávnené-
mu zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho škol-
stva a prostredníctvom rôznych akceleračných progra-
mov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalit-
niť diagnostický proces v materskej škole. Inkluzívny 
model vzdelávania mal pomôcť lepšej pripravenosti 
detí z marginalizovaných rómskych komunít a podpo-
riť ich sociálnu inklúziu. Najvýznamnejšou inováciou so 
zásadným dopadom na inklúziu v materských a zák-
ladných školách bolo vytvorenie inkluzívnych tímov 
(Evalvačná správa projektu Prined, 2015) zložených 
z pedagogických a odborných zamestnancov, napr. 
psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných 
pedagógov, sociálnych pedagógov schopných 
pracovať so žiakmi v školách a v teréne. 

Ďalším nadväzujúcim projektom je národný projekt 
Škola otvorená všetkým, ktorý podporuje efektív-
ny model spolupráce medzi pedagógmi, odbornými 
zamestnancami a rodičmi žiakov. Cieľom je podpo-
rou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesij-
ných kompetencií pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompeten-
cie detí a žiakov. Efektívna a dlhodobá spolupráca me-
dzi pedagógmi, odbornými zamestnancami a rodičmi 
žiakov zabezpečí plynulejšiu inklúziu a každému žiako-
vi dokáže vytvoriť podmienky potrebné pre jeho celko-
vý rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

Prínos profesie sociálneho pedagóga – 
výskum a zistenia
Narastajúci počet žiakov zo SZP a spochybňovanie prí-
nosu profesie sociálneho pedagóga v odborných kru-
hoch nás priviedol k myšlienke venovať sa výskumu 
najmä v predmetnej oblasti a v regióne, kde sú žiaci zo 
SZP zastúpení. Cieľom bolo zistiť, aké problémy sa naj-
častejšie vyskytujú pri práci so žiakmi pochádzajúcimi 
zo SZP, aké sú príčiny vyčleňovania žiakov pochádzajú-
cich zo SZP. Parciálnym cieľom bolo analyzovať sociál-
no-výchovnú prácu sociálnych pedagógov, schopnosť 
predchádzania negatívnym javom na základe interven-
cie a sociálno-výchovnej práce sociálnych pedagógov 
v spolupráci s triednymi učiteľmi. Za hlavnú výskumnú 
metódu sme zvolili dotazník vlastnej konštrukcie ur-
čený triednym učiteľom základných škôl, ktorí majú vo 
svojej triede žiakov pochádzajúcich zo SZP. Podnetom 
pre skonštruovanie dotazníka boli teoretické štúdie 
(J. Hroncová, 2015; I. Emmerová, 2015) a viaceré em-
pirické výskumy (V. Zemančíková, 2012; M. Dulovics, 
2014; J. Hroncová, 2015 a i.) a i. Ďalšou výskumnou 
metódou, ktorú sme aplikovali, bol štruktúrovaný 
rozhovor určený sociálnym pedagógom a realizovaný 
priamou individuálnou formou. 

Príčiny vzniku problémov u žiakov zo SzP 
a riešenie problémových situácií

Z výskumných zistení možno konštatovať, že me-
dzi najčastejšie príčiny vzniku problémov u žiakov zo 
SZP patrí zlé rodinné zázemie, nedostatočná hygiena 
a špecifické poruchy vývinu (problémy v správaní, vo 
vzťahoch so spolužiakmi, pedagógmi, asociálnymi pre-
javmi, závislosťami). Sociálni pedagógovia uviedli, že 
nemajú problémy so spoluprácou s rodinami žiakov zo 
SZP. Výnimkou sú len patologické rodiny. Niektoré ro-
diny sú ochotnejšie a chcú spolupracovať, keď sa do-
zvedia, že ich deti majú problém. Jedna zo skúmaných 
základných škôl organizuje tzv. osvetovú činnosť pre 
rodičov. Jej cieľom je edukovať rodičov žiakov zo SZP 
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a pomáhať im zvládať školské povinnosti, problémy 
v správaní a konaní svojich detí. Triedni učitelia sa naj-
častejšie snažia riešiť problémovú situáciu individuál-
nymi rozhovormi so žiakmi. Vo výsledkoch výskumu sa 
často objavuje aj individuálny rozhovor s rodičmi, čo 
odzrkadľuje snahu zapájať rodičov do školského života 
detí. Spolupráca so sociálnym pedagógom sa objavila 
až na piatom mieste, napriek tomu, že skúmané zák-
ladné školy majú aj sociálneho pedagóga.

F Škola je po rodine sekundárnym výchov-
ným a socializačným činiteľom. Triedna učiteľka  
sa často stáva tzv. suplujúcim rodičom. 

Faktory ovplyvňujúce negatívne javy

Z výskumu možno konštatovať, že u žiakov pochádza-
júcich zo SZP sa vyskytuje agresívne správanie, šikano-
vanie, slovné napádanie učiteľov. Uvedené javy sú mul-
tifaktorálne determinované, na čo upozorňujú viacerí 
autori (J. Hroncová, I. Emmerová, 2014; S. Fischer, J. 
Škoda, 2014; M. Dulovics, 2018 a i.). Ide o zlé rodinné 
zázemie, nedostatočné hygienické návyky, špecifické 
poruchy vývinu, odlišnú hodnotovú orientáciu vyplýva-
júcu z rodinného prostredia žiakov, odlišnú kultúru žia-
kov zo SZP. Málo podnetné prostredie, nesprávne vý-
chovné vzory, nedostatočná motivácia k vzdelaniu sa 
odzrkadľuje na postavení žiaka v edukačnom procese. 
Napriek tomu, že sa žiaci zo SZP stretávajú s mnohými 
problémami, ktoré vyplývajú z toho, v akom prostre-
dí vyrastajú, existuje veľká šanca na ich plnohodnotný 
život. Výsledky výskumu naznačujú nízku informova-
nosť o profesii sociálneho pedagóga a o možnostiach 
jeho pôsobenia v školách a školských zariadeniach.

F Deficitné rodinné prostredie treba kom-
penzovať zastúpením odborných zamestnan-
cov v škole, najmä sociálnym pedagógom, ale 
tiež špeciálnym pedagógom, asistentom učite-
ľa, psychológom a ďalšími odborníkmi. 

špecifické metódy pri práci so žiakmi zo SzP

Sociálni pedagógovia k žiakom pristupujú individuál-
ne, uplatňujú najmä metódy sociálneho poraden-
stva (metódy konfrontácie a sebakontrolné techniky, 
modelovanie, hranie rolí, posilnenie vlastnej kompe-
tencie, kompenzácia nevhodných podnetov). V ško-
lách realizujú prevenciu problémového správania, 
poradenstvo, poskytujú konzultácie žiakom, pe-
dagogickým, odborným zamestnancom, zabezpeču-
jú administratívne činnosti. V školách je ťažiskovo 
zastúpená najmä primárna a sekundárna prevencia, 
ale nie je vylúčená ani terciárna prevencia v prípadoch 

pred a po umiestení žiakov do špeciálnych výchovných 
zariadení. Preventívno-výchovné pôsobenie sociálne-
ho pedagóga zahŕňa odborné vzdelávacie aktivi-
ty informatívneho charakteru, jednorazové ale-
bo krátkodobé aktivity (besedy a prednášky na rôz-
ne témy). Dlhodobá a systematická práca so žiakmi je 
zastúpená prostredníctvom preventívnych progra-
mov. Medzi formy sociálno-výchovnej práce so skupi-
nou sa zaraďujú prednášky, besedy, zážitkové ak-
tivity, ktoré môžu byť súčasťou vyučovacieho proce-
su. V rámci sekundárnej prevencie sa jedná o prácu 
s problémovou triedou a poradenskými skupina-
mi (v školách alebo centre pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie). Časť preventívno-vý-
chovného pôsobenia môžu vykonávať koordinátori 
prevencie, učitelia, triedni učitelia a pod. 

Sociálno-pedagogická diagnostika smeruje k odha-
leniu etiológie problému. Vyžaduje si poznať základné 
metodologické postupy od začiatku realizácie až po 
interpretáciu. Diagnostika skupiny odhalí problémy, 
ktoré sa v triede vyskytujú, správanie jednotlivých žia-
kov a vytvorí celkový obraz o danej skupine (Hronco-
vá, Emmerová, Kropáčová, 2013). Sociálny pedagóg 
najčastejšie realizuje diagnostiku triedy, skupiny, ktoré 
sú určené na odhalenie určitých javov, ako prognóza 
vývoja skupiny alebo zisťovanie atmosféry v triede. Pre 
zisťovanie situácie v rodine využíva sociálno-pedago-
gickú kazuistiku rodinného prostredia. Metóda po-
máha odhaliť situáciu v rodinnom prostredí. Zame-
riava sa na typ rodiny, početnosť, viacgeneračné, de-
mografické faktory, s kým dieťa žije v rodine, vzťahy 
dieťaťa s rodičom a širším príbuzenstvom, vzájomné 
vzťahy medzi rodičmi, štýl výchovy v rodine, vzťahy ro-
dičov a učiteľov, zvyky, obyčaje, tradície a iné faktory. 

záver a odporúčania
Zabezpečiť adekvátnym spôsobom proces inklúzie 
v školách nie je jednoduché. Treba rešpektovať všetky 
požiadavky, pretože do výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu vstupuje mnoho faktorov, napr. etnická a nábo-
ženská príslušnosť, zdravotný stav, špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby, ale aj rodinná výchova, kultúra 
a sociálne zázemie. Úspešnosť edukácie znevýhodne-
ných žiakov závisí najmä od kvalitného školského sys-
tému, v ktorom sa edukácia uskutočňuje (Šilonová 
a Klein, 2015). 

F Pre dieťa, u ktorého absentujú základné hy-
gienické, sociálne návyky, základné vzorce sprá-
vania, je dôležité, aby malo po svojom boku nie-
koho, kto ho úskaliami prevedie, aby sa v proce-
se edukácie cítilo šťastné a motivované. 
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Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Motivovať ho v školskom prostredí dokáže tím od-
borníkov. Nevyhnutná je spolupráca triedneho učite-
ľa s odbornými zamestnancami školy, napr. so sociál-
nym pedagógom. Treba zabezpečiť kontinuitu pro-
jektových aktivít, najmä personálnu podporu inklúzie 
zamestnávaním odborných zamestnancov. Depistáž-
ne screeningové vyšetrenia realizované odbornými 
zamestnancami treba iniciovať a realizovať už v ma-
terských školách a následne zabezpečiť individuálnu 
stimuláciu detí. Je nevyhnutné pokračovať vo vytvá-
raní inkluzívnych tímov v materských aj základných 
školách. Realizovať programy kontinuálneho vzdelá-
vania, ktoré by intenzívnejšie rozvíjali schopnosti uči-
teľov v skutočnej individualizácii vyučovania, ale naj-
mä v individualizácii hodnotenia a pomohli odstrániť 

nepochopenie niektorých základných princípov inklú-
zie. Je dôležité vytvoriť a overiť metodiky pre prácu 
školských psychológov, školských špeciálnych peda-
gógov, školských sociálnych pedagógov, podporovať 
sieťovanie škôl a školských poradenských zariade-
ní. Je vhodné zavádzať supervíziu pre odborných za-
mestnancov zo strany školských poradenských za-
riadení a propagovať postavenie a kompetencie od-
borných zamestnancov (školský psychológ, školský 
špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) v odbornej ve-
rejnosti, vo vzťahu k iným inštitúciám a aj medzi ro-
dičmi žiakov (Klein, Šilonová, 2017). Pri práci so žiak-
mi zo SZP je nevyhnutné posilňovať pozitívnu klímu 
v školskej triede, rozvíjať u žiakov toleranciu a rovno-
cennosť. 
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V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy

MŠVVaŠ SR určilo podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na 
prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2020/2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa vzťahuje aj na triedy stredných škôl s bilingválnym vyučova-
ním. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety doplnené o vyučovací jazyk 
strednej školy. Na prijímacie skúšky na stredných školách môžu byť určené najviac tri profilové predmety. Bližšie informá-
cie: https://www.minedu.sk/data/att/15231.pdf.

Zdroj: minedu.sk



https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2019.v7.1.011
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INfORMujEME

významné zistenia PiSA 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národný ústav certifikovaných 
meraní zverejnili výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Na reprezentatívnej vzorke 15-roč-
ných žiakov všetkých typov škôl sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností v matematickej, čita-
teľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou bola čitateľská gramotnosť. Na Slo-
vensku bolo testovaných 6 770 15-ročných žiakov.

výsledky v čitateľskej gramotnosti

Výkony slovenských žiakov sa nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Porovnateľný výkon majú 
krajiny Čile, grécko a Ukrajina. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie priemerné výsledky žiaci z Mexika a Ko-
lumbie. V rizikovej skupine (žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktorých nadobudnu-
tie je nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie) sa nachádza porovnateľné množstvo našich žiakov (31,4 %), ako bolo 
zaznamenané v štúdii PISA 2015 (32,1 %). Oproti roku 2009 percentuálne zastúpenie žiakov v rizikovej skupine 
v PISA 2018 narástlo. Najviac žiakov rizikovej skupiny navštevuje nematuritné (učebné) odbory stredných odbor-
ných škôl (65,4 %) a základné školy (44,4 %). Percentuálny podiel žiakov v top skupine (v dvoch najvyšších vedo-
mostných úrovniach) sa oproti cyklu PISA 2015 zvýšil z 3,5 % na 4,6 %. Ak výsledok Slovenska porovnávame s 
priemerom OECD, percentuálny podiel našich žiakov v top skupine je významne nižší ako v priemere krajín OECD.

výsledky v matematickej gramotnosti

Výsledok je na úrovni priemeru krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahlo Portugalsko, 
Austrália, Rusko, Taliansko, luxembursko, španielsko, litva, Maďarsko, Spojené štáty americké. Z krajín OECD 
dosiahol významne nižší výkon ako SR Izrael, Turecko, grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. V porovnaní s predchá-
dzajúcim cyklom štúdie (2015) bolo v tejto oblasti v PISA 2018 zaznamenané významne vyššie priemerné skó-
re slovenských žiakov. V porovnaní s cyklami PISA v rokoch 2015, 2012 sa percentuálny podiel žiakov, ktorí sa 
svojím výkonom zaradili do rizikovej skupiny, štatisticky významne nezmenil. V roku 2018 sa do rizikovej skupiny 
zaradilo 25,1 % slovenských žiakov, čo je porovnateľné s priemerom krajín OECD. Podiel žiakov v rizikovej sku-
pine zostal pre všetky typy škôl porovnateľný s cyklom PISA 2015. Najvyšší percentuálny podiel žiakov v riziko-
vej skupine bol zaznamenaný u žiakov navštevujúcich nematuritné odbory stredných odborných škôl (63,4 %) a 
u žiakov základných škôl (34,6 %). Percentuálny podiel slovenských žiakov, ktorí sa dosiahnutým skóre v PISA 
2018 zaradili do top skupiny, v porovnaní s rokom 2015 významne vzrástol. Z hľadiska typov škôl je štatisticky 
významný nárast v top skupine pozorovateľný iba v 8-ročných gymnáziách, percentuálny podiel žiakov ostatných 
typov škôl v top skupine zostáva na úrovni porovnateľnej s rokom 2015. 

výsledky v prírodovednej gramotnosti

Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výkon 
porovnateľný s výkonom SR dosiahli Ukrajina, Taliansko, Turecko a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší 
výkon ako SR grécko, Čile, Mexiko a Kolumbia. V roku 2018 sa do rizikovej skupiny zaradilo 29,2 % slovenských 
žiakov, čo je porovnateľné s percentuálnym podielom, ktorý bol zaznamenaný v roku 2015 (30,7 %). V porovnaní 
s rokom 2015 zostáva percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine aj v roku 2018 na rovnakej úrovni, čo mož-
no konštatovať aj pre jednotlivé typy škôl zaradených do merania PISA. Najvýraznejší percentuálny podiel žiakov, 
ktorí sa svojím skóre zaradili do rizikovej skupiny, navštevuje nematuritné odbory stredných odborných škôl (65,9 
%) a základné školy (40,8 %). Percentuálny podiel slovenských 15-ročných žiakov v top skupine je porovnateľný 
s podielom zaznamenaným v roku 2015. Rovnako aj podiel žiakov zaradených do top skupiny v jednotlivých ty-
poch škôl zostáva aj v roku 2018 na úrovni porovnateľnej s rokom 2015. 

štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblasti čitateľskej, 
matematickej a prírodovednej gramotnosti. štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Slo-
venská republika sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, už ako členská krajina OECD.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018?componentId=775.

V INFORMUJEME V INFORMUJEME V INFORMUJEME V INFORMUJEME V INFORMUJEME V

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/cyklus/2018?componentId=775
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Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (3.)

Kultúra šKoly

Revitalizácia vzťahov na pracovisku predpokladá širo-
kú angažovanosť jednotlivých členov organizácie, pri-
čom iniciatíva by mala vychádzať od vedenia školy. In-
štitucionalizácia etických pravidiel predstavuje kvalita-
tívnu zmenu z teórie na praktický mechanizmus, ktorý 
zhmotňuje etiku v reálnom živote školy. Rozvíjaním 
etického kódexu vzniká etický program organizá-
cie, ktorý dokáže reálne meniť organizáciu. Pod-
ľa Remišovej (2015) „prax jednoznačne potvrdila, že 
ak má organizácia etický kódex, ale nevytvorila ďalšie 
mechanizmy na jeho podporu a fungovanie, takáto 
organizácia používa etický kódex len na marketingo-
vé účely. Vtedy etický kódex nie je súčasťou riadenia, 
ani organizačnej kultúry. V takomto prípade v organi-
zácii neexistuje komplexný systém etických opatrení 
a nie je možné hovoriť o tom, že daná organizácia má 
etický program. Takáto organizácia má „len“ nefunkč-
ný etický kódex“. 

Nudging – postrčenie
Teória nudgingu vychádza z behaviorálnej ekonó-
mie, ktorá syntetizuje poznatky neoklasickej ekonó-
mie a psychológie. Skúma, akým spôsobom sa člo-
vek rozhoduje medzi rôznymi alternatívami vzhľa-
dom k ziskom a stratám. Poskytuje praktický návod 
na konkrétne techniky, aby sme pri svojom výbere 
minimalizovali straty vyplývajúce z nášho rozhodnu-
tia. Prečo človek koná tak, ako koná? Čo ho k tomu 
vedie? Ako možno ovplyvniť správanie ľudí, aby sme 
zachovali ich slobodu voľby a zároveň ich privied-
li k etickému konaniu tak, aby sme sa vyhli priamej 
manipulácii? Poznanie omylov nám pomôže nasta-
viť štrukturálne systémy rozhodovania vychádzajúce 
z etického kódexu. 

etický kódex ako reFlexia  
zmeny a jej nástroj (3.)

PhDr. Štefan Bojnák,
Pedagóg, odborník na humanitné  

a spoločenskovedné vedy 
v regionálnom školstve

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu 
organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spô-
sobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné 
tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale tre-
ba vytvoriť podmienky, aby si ľudia etické hodnoty zvnútornili.

* TEóRIA NUDgINgU – POSTRČENIA *

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Štyri kritériá nudgingu – akronym EAST (behavio-
rálny tím pod vedením Davida Halperna, 2017):

1. EASY – jednoduchosť – vynaložené úsilie pre zvo-
lenie si predvolenej možnosti musí byť nekompli-
kované.

2. ATTRACT – atraktívnosť – dôležité je zvolenie fa-
rieb, slov, umiestnenie a pod.

3. SOCIAl – sociálna skupina by mala vyvíjať želaný 
tlak na jednotlivca, sieťovať žiakov mimo jeho pri-
rodzených sociálnych skupín (triedy). Dôležité je 
zdieľanie cieľov, hodnôt, postojov školy, ale aj infor-
mácií dôležitých pre fungovanie školy. Kolektívne 
hodnoty sa tak jednotlivým žiakom personalizujú.

4. TIMElY – načasovanie by malo vychádzať z reál-
nych potrieb školy v danom čase, ktoré vychádza 
z poznania procesov v škole.

Postrčenia v priestore

Architekt voľby projektuje školu tak, aby poskytovala 
postrčenia. Mnoho postrčení jestvuje v škole na zákla-
de historického princípu bez toho, aby manažment po-
znal zákonitosti postrčenia. 

 Príklad: Zborovňa a kabinet

Zborovňa je miesto, kde učitelia trávia prestávky, 
kde sa majú pripraviť na ďalšiu vyučovaciu hodinu. 
Po roku 1989 školy prechádzali na kabinetný sys-
tém. Priestor do veľkej miery formuje ľudí. Pokiaľ 
priestor nevytvára správne podnety, zbavujeme sa 
príležitostí, ako pozitívne vplývať na ľudí. Zborovňa 
má výhody v tom, že vytvára priestor pre horizontál-
nu aj vertikálnu komunikáciu. Kabinety majú výho-
dy v tom, že učitelia majú viac súkromia pri  príprave 
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KuLTúRA ŠKOLY

na vyučovaciu hodinu. Kabinetný systém môže pod-
porovať hlbšie vzťahy medzi učiteľmi rovnakých 
aprobačných predmetov, vytvára priestor na čas-
tejšie odborné konzultácie. Zborovňa uľahčuje ver-
tikálnu komunikáciu, kedy vedenie školy môže po-
užiť zborovňu ako priamy jednoduchý komunikačný 
kanál na odovzdávanie informácii. Je však nutné ko-
munikáciu na horizontálnej úrovni podporiť rôznymi 
spôsobmi efektívnej komunikácie, napr. v zborovni 
vytvoriť kútik, kam môžu učitelia prísť len v prípade, 
že sa budú chcieť podeliť s výnimočnou pedagogic-
kou skúsenosťou alebo s výnimočnou hodinou. 

školám odporúčame vrátiť sa k zborovniam ako 
k priestoru výmeny skúseností a dobrej praxe. Záro-
veň si myslíme, že učiteľ by mal mať aj priestor v kabi-
nete, kde si môže pripravovať pomôcky a robiť prípra-
vy na ďalšie hodiny. 

 Príklad: Školské učebne

Vo väčšine škôl majú žiaci kmeňové učebne a uči-
telia sa „sťahujú“ za nimi. Tento spôsob podporuje 
žiakov v upevňovaní vzťahov v rámci triedy. V sú-
časnosti majú napr. stredné školy možnosť voliť si 
veľa predmetov a v niektorých školách si vyberať aj 
učiteľov, ktorí ich budú učiť. Je efektívnejšie vytvoriť 
odborné učebne pre učiteľov tak, aby sa žiaci sťa-
hovali za nimi. Učitelia sa môžu pripravovať v trie-
de, kde môžu poskytovať aj konzultácie žiakom. Po-
mocou rôznych vizuálnych pomôcok, tematických 
násteniek či výstavou žiackych prác môžu vytvárať 
podnetné prostredie. Ak majú žiaci meniť učebňu 
každú hodinu, je dôležité uspôsobenie priestorov 
školy, aby v nej mohli žiaci tráviť čas zmysluplne.

F Pre zlepšenie komunikácie žiakov odporú-
čame vytvoriť v škole relaxačné a športové zóny, 
ktoré podporujú komunikáciu medzi žiakmi.

Jedným z problémov správania sa žiakov v škole je ne-
prezúvanie sa. Sankcie sa taxatívne vymedzujú v škol-
skom poriadku. Situáciu možno riešiť aj prostredníc-
tvom postrčenia. 

 Príklad: Školské šatne

Je dobré, ak je šatňa umiestnená pri vchode tak, aby 
žiaci museli prechádzať okolo šatní, príp. navedieme 
študentov šípkami, stopami nôh a podobne. Žiaci 
môžu dostať na výber, nemusia sa prezúvať, ale kú-
pia si jednorazové návleky. Škola na tieto účely môže 
zakúpiť automaty. Žiak dostane slobodu v tom, že 
môže mať obuv, v ktorej sa cíti pohodlne, ale bude 

mať na nohách návleky, resp. žiaci sa nemusia pre-
zúvať, ale musia participovať na nákladoch na čis-
tenie školy. Posledné dva spôsoby sú neekologické, 
preto je vhodnejšie postrkovať žiakov k prezúvaniu.

Postrčenia vyplývajúce zo sklonu k chybám 
(kognitívne skreslenia)

Pri rozhodovaní sa dopúšťame mnohých chýb, ktoré 
vyplývajú z toho, že sa v danom momente nespráva-
me racionálne. Chyby vyplývajú aj z toho, že zle selek-
tujeme informácie, resp. ich zle spracúvame, formu-
lujeme rozhodnutia. Niektoré z omylov sa prejavujú aj 
v školskom prostredí. Treba ich analyzovať a nastaviť 
postrčenia, ktoré ich môžu do istej miery eliminovať. 

Omyl dostupnosti – Ľudia robia chyby na základe do-
stupnosti informácií o určitom jave. Ariely (2014) sa 
snažil experimentálne nastaviť postrčenia, ktoré znížia 
mieru podvádzania študentov: „Skupinu 450 účastní-
kov rozdelil na dve časti. Polovicu z nich sme požiada-
li, aby sa pokúsili rozpamätať sa na Desatoro a potom 
sme sa pokúsili donútiť ich podvádzať v našej matico-
vej úlohe. Ostatných sme požiadali, aby sa pokúsili spo-
menúť si na desať kníh, ktoré čítali na strednej škole, 
a potom sme ich pustili k maticiam s príležitosťou pod-
vádzať. V skupine, ktorá si spomínala na knihy, sme za-
znamenali rozsiahle, ale mierne podvádzanie. Na druhej 
strane v skupine, ktorú sme požiadali, aby si spomenu-
la na Desatoro, sme nespozorovali vôbec žiadne podvá-
dzanie“. Na základe uvedeného experimentu mali štu-
denti povinnosť podpisovať etický kódex alebo rôznymi 
inými spôsobmi sa explicitne zaviazať, že nebudú podvá-
dzať. Ariely túto povinnosť nazval morálne pripome-
nutia, ktoré možno využívať v rôznych situáciách.

 Príklad: Morálne napomenutia

 – Pozitívne vyzdvihovanie čestných študentov, 
ktorý vykonali nejaký morálny počin.

 – Stena úspešných absolventov, ktorá pôsobí na 
žiakov motivačne.

 – Pri zaobchádzaní s majetkom školy možno napí-
sať na batériu „Šetrite vodou!“ alebo umiestniť 
nápisy na smetné koše podporujúce separova-
nie odpadu a pod.

 – Na predtlačený test možno uviesť rôzne postrče-
nia, napr.: „Písomku zvládnem aj bez podvádza-
nia!“ „V živote sa odpisovať nedá!“, „Prácu sme 
napísali v súlade s etickým kódexom“. 

 – Kompas alebo rozcestník, ktorý usmerní žiakov ale-
bo návštevníkov školy k osobám, ktoré potrebujú, 
použitie sloganov, ktoré môžu byť modifikáciou 
známych frazeologizmov: „Nehas, čo ťa nepáli!“ 
možno zmeniť na „Has všetko, aj to, čo ťa nepáli!“. 
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Priestor na tvorbu frazeologizmov možno vytvoriť pre 
žiakov a tvoriť ich na triednických hodinách. Morálne 
pripomenutia prinášajú najmä zmenu zavedených po-
stupov, skracujú cestu k cieľu, ktorý chceme dosiahnuť.

Omyly vyplývajúce zo stádovitosti – Prejavujú sa 
predovšetkým v podobe falošnej kolegiality k členom 
skupiny. Môže ísť o falošnú solidaritu ku kolegovi, ktorý 
sa správa neeticky, situácie, kedy žiaci prejavujú falošnú 
kolegialitu spolužiakovi, ktorý vykonal niečo nemorálne. 
Pre učiteľa je náročné nájsť hranicu, ktorá u žiakov od-
delí pocit prináležitosti ku skupine a z toho vyplývajú-
cu súdržnosť a spoluprácu od falošnej solidarity. Ďalším 
negatívnym dôsledkom stádovitosti môže byť rozdele-
nie skupín na „my“ a „oni“, ktoré môže viesť k prehlbo-
vaniu stereotypov, predsudkov a k vzniku segregácie. 

Konzervativizmus alebo sklon k status quo – 
V škole sa môže prejavovať pri voľbách riaditeľa alebo 
pri voľbách do školskej či triednej samosprávy. Máme 
tendenciu z istej zotrvačnosti voliť ľudí, ktorí funkciu 
dovtedy zastávali.

Sebapotvrdzujúca predpojatosť – Máme sklon vy-
hľadávať informácie, ktoré potvrdia náš názor, postoj. 
Chyba súvisí s nedostatkom kritického myslenia a v sú-
časnosti sa často prejavuje na sociálnych sieťach tým, 
že ľudia zdieľajú názory blízke a ignorujú opačné názo-
ry. Selekcia informácií môže spôsobiť, že ľudia začnú ig-
norovať dôležité fakty. V školskom prostredí sa to môže 
prejaviť v učiteľskom povolaní, kedy učiteľ vychádzajúci 
zo svojho hodnotového nastavenia môže úplne ignoro-
vať kritické názory. Pre zvýšenie profesionality učiteľskej 
praxe treba, aby si učiteľ predstavil rôzne uhly pohľadu, 
pozrel sa na problém multiperspektívne. 

Rámcovanie – Spôsob uvažovania, keď sa rozhodu-
jeme podľa spôsobu naformulovania problému. Vý-
skumy Thalera a Sunsteina (2010) preukázali, že ak 
máme presvedčiť pacienta o novej liečbe, jeho súhlas 
závisí od toho, akým spôsobom možnosti predostrie-
me. Rámcovanie možno použiť pri motivovaní žiakov 
k učeniu sa, pri riadených rozhovoroch výchovného 
či kariérneho poradcu o ďalšom štúdiu, pri diskusiách 
koordinátora prevencie so žiakmi k téme drogových či 
iných závislostí alebo pri pohovoroch s rodičmi o štu-
dijných výsledkoch ich detí.

Nadmerná sebadôvera – Nesprávny úsudok sa 
môže v škole prejaviť v mnohých oblastiach, napr. ne-
schopnosť žiaka rozpoznať svoje možnosti pri hlásení 
sa na vysokú školu, preceňovanie možností žiaka zo 
strany rodičov. Pomáha diskutovanie s rodičmi, žiakmi 
o vzťahu učebných výsledkov a jeho reálnych možnos-
tiach pri výbere vysokej školy. 

Prokrastinácia – Jedným z riešení je organizovanie 
brífingov na začiatku pracovného týždňa a mítingov 

na konci pracovného týždňa. Obe stretnutia by boli 
pevnou súčasťou rozvrhu hodín. Možno to podporiť 
checklistmi. 

 Príklad: Brífing, checklist

Na začiatku týždňa učiteľ vedie brífing, na ktorom žia-
ci odpovedajú na otázky, aké povinnosti si majú počas 
týždňa splniť. Tieto povinnosti spíšu na checklist, kde 
si ku každému menu individuálne každý žiak túto po-
vinnosť napíše. Po splnení úlohy žiak označí povinnosť 
ako splnenú. Na mítingu v posledný deň vyučovania 
v týždni žiaci spoločne s triednym učiteľom zhodno-
tia úspešnosť plnenia povinností. Checklisty možno 
 použiť pri tlaku na odovzdanie prác či pri dlhodobých 
úlohách, kedy sa vytvorí zoznam, ktorý bude ukazo-
vať, ktorí žiaci už odovzdali prácu. Žiaci, keď uvidia, že 
väčšina z nich už prácu odovzdala, budú „postrčení“ 
k tomu, aby prácu odovzdali tiež. 

Základným aspektom postrčenia je zachovanie 
slobody pri výbere možnosti konania. Sloboda, 
voľba a zodpovednosť sú aj základné kategórie, z kto-
rých vychádza nudging. Aby bola zachovaná sloboda 
voľby, musí byť jednoduché vyhnúť sa postrčeniu. Zá-
roveň treba zachovať autonómnosť ako súčasť vnú-
tornej integrity jedinca. Podľa Vajdu (1993): „...mo-
rálka je možná len tam, kde je možný výber. Povin-
nosť je možná len tam, kde je možnosť jej neplnenia.“ 
Predpokladom zodpovednosti je sloboda a slobodná 
voľba, ktorá je konkrétnym prejavom jej uplatňovania. 
V konaní má byť človek autonómny. 

Kant (2004) hovorí, že autonómia vôle je „uspôsobenosť 
vôle, ktorou si je sama sebe (nezávisle od všetkých uspô-
sobeností predmetov chcenia) zákonom. Princípom au-
tonómie je: nevoliť inak, ako tak, aby maximy jej voľ-
by boli v tom istom chcení zároveň obsiahnuté ako vše-
obecný zákon.“ Sloboda je nielen predpokladom, ale 
podľa Kanta povinnosťou. Za základný predpoklad za-
chovania etickosti nudgingu považujeme garanciu slo-
bodného konania pri zachovaní autonómneho rozho-
dovania sa členov organizácie. Zároveň je dôležité, aby 
postrčenia nesledovali individuálny záujem architekta vý-
beru a rovnako je nutný dostatok informácii pre zabez-
pečenie korektnosti pri výbere možností voľby.

mediácia
Pripravovať etický kódex bez nástrojov riešenia konflik-
tov je samoúčelné. Efektívnym nástrojom riešenia kon-
fliktov je mediácia. Tvorí dôležitú súčasť regulovania 
vzťahov v spoločnosti i v škole. Podľa Janotovej (2014) 
je mediácia „metóda riešenia medziľudských konflik-
tov, pri ktorej neutrálne kvalifikované osoby – medi-
átori – pomáhajú účastníkom konfliktu vo vzájomnej 
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 komunikácii a dorozumení.“ Mediátora možno označiť 
aj ako sprostredkovateľa, čo vychádza už zo samotného 
latinského pojmu „medius“, čo označuje stredný, pros-
tredný. Mediácia vychádza zo znalosti práva, sociológie, 
psychológie a sociálnej práce. Podľa Holej (2003) je me-
diácia charakterizovaná ako „facilitované sprostredko-
vané konanie medzi účastníkmi konfliktu, ktoré v urči-
tých fázach využíva techniky vyjednávania.“

Nás bude zaujímať rovesnícka mediácia, ktorá má 
podľa Bieleszovej (2017) nasledovné špecifiká: je me-
nej štruktúrovaná, flexibilná, býva neformálna, počíta 
s otvorenosťou a pracuje s nestálymi emóciami. Roves-
nícka mediácia predstavuje „riešenie sporov a konflik-
tov medzi žiakmi formou zmierenia prostredníctvom 
rovesníckych mediátorov. Žiak, študent pôsobiaci 
v úlohe mediátora uľahčuje proces zmierovania a po-
kúša sa o uzavretie dohody“ (Bieleszová, 2012). Z pro-
cesu mediácie je úplne vylúčený autoritatívny prvok, 
ktorým je učiteľ alebo vedenie školy. Použitie mediácie 
v škole je rôznorodé. Možno zriadiť pozíciu detského 
ombudsmana medzi žiakmi, ktorý bude „spojkou“ me-
dzi žiakmi a učiteľmi, žiackych triednych mediátorov, 
ktorí budú riešiť spory na úrovni triedy a „učiteľských“ 
mediátorov, ktorí budú riešiť problémové situácie me-
dzi učiteľmi. Cieľom rovesníckej mediá cie je vytvára-
nie bezpečného prostredia pre žiakov školy prostred-
níctvom riešenia sporov s pomocou spolužiakov. 

Janotová (2014) vymedzuje základné princípy me-
diácie, medzi ktoré patrí dobrovoľnosť, nestrannosť 
a nezávislosť, vyváženosť, neutralita a diskrétnosť. 
Dobrovoľnosť zabezpečí, že obe strany budú niesť 
zodpovednosť za výsledok mediácie. Pokiaľ učiteľ 
z pozície svojej moci a autority uskutoční so žiakom 
pohovor, z ktorého vyplynú isté konzekvencie, žiak sa 
s nimi nemusí stotožniť, a tak sa necíti nimi viazaný. 

Mediátor by nemal byť zainteresovaný do problému 
a ani osobne či finančne zaujatý v spore. Obe strany 
by mali mať rovnaký priestor pre prednesenie svojej in-
terpretácie riešeného problému tak, aby bola zabezpe-
čená vyváženosť. Aby mohol byť mediátor neutrálny, 
nesmie vyjadrovať hodnotiace úsudky, ktoré vyjadrujú 
jeho subjektívny názor, ale musí sa držať výlučne skut-
kových tvrdení, ktoré vychádzajú z faktov. 

Bieleszová (2012) vyzdvihuje v rovesníckej mediácii as-
pekt sebapoznania a vzájomného spoznávania sa: 
„Mediácia pomáha hádajúcim sa stranám uvedomo-
vať si vlastné hranice a hranice druhých ľudí. Ukazu-
je možnosti, ako efektívne brániť potreby a záujmy. 
Zmierovacie prvky v školskej mediácii sú najmä v sna-
he viesť obe strany k tomu, aby porozumeli druhej 
strane a jej pocitom. Vzťah strán je využívaný ako mo-
tivátor k ich pozitívnemu prístupu pri riešení konfliktu 
a k podpore vzájomnej spolupatričnosti.“ Z uvedené-
ho vyplýva konkurenčná výhoda rovesníckej medi-
ácie oproti iným spôsobom riešenia konfliktov, a tou 
je využitie dynamiky skupiny a vzájomných vzťa-
hov medzi rovesníckymi mediátormi a účastníkmi kon-
fliktu, ktoré v skupine prirodzene jestvujú. 

školské prostredie vytvára priestor pre konflikty. Všet-
ky skupiny uvedené v etickom kódexe sa môžu dostať 
do konfliktu. Etický kódex formuluje pravidlá, ktoré majú 
predchádzať konfliktom. Ak sa však vyskytnú, mediácia 
môže byť spôsob, ktorý ich pomôže riešiť. Identifikovať 
konflikt v zárodku je náročné aj pre skúseného učiteľa. 
Podľa Bieleszovej (2012) „medzi potláčaním názorových 
rozdielov a vyjadrením odlišného postoja pri zachovaní 
úcty a rešpektu k partnerovi v komunikácii existuje ten-
ká hranica“. Pre aplikovanie mediácie v školskom pros-
tredí musia byť všetky zložky organizácie na všetkých 
úrovniach stotožnené s touto myšlienkou. 
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Kariérna výchova a kariérne poradenstvo v školách

prevencia

voľba povolaní a systém profesionálnych 
informácií
Voľba povolania patrí medzi najvýznamnejšie život-
né rozhodnutie žiaka v období dospievania. V globál-
nej spoločnosti založenej na moderných informačných 
a komunikačných technológiách (ďalej len „IKT“) zohrá-
va škola pri voľbe kariéry žiaka dôležitú úlohu. Nejde 
o jednorazový akt, ale o výsledok niekoľkoročného pro-
cesu profesionálneho rozhodovania sa rôznej kvality, ra-
cionálnej reflexie, poznania seba samého, sveta práce, 
s rozdielnou intervenciou vonkajšieho prostredia (rodi-
na, škola, rovesníci, poradenské služby, vplyv masovo-
-komunikačných prostriedkov a pod.). Profe sionálne in-
formácie sú dôležitou súčasťou poradenského procesu. 
Pri ich využívaní treba mať na zreteli, že žiak je zvyčaj-
ne predurčený na skupinu povolaní, v ktorých sa môže 
úspešne uplatniť. Nevyhnutné je poznať seba, poznať 
pestrosť sveta práce, vedieť si vybrať optimálnu cestu, 
mať profesionálny a životný plán. 

F Systém profesionálnych informácii je jed-
ným zo základných metodologických predpo-
kladov efektívnej kariérnej výchovy a kariérne-
ho poradenstva.

Saturovanie potrieb trhu práce a profesií, povolaní a ka-
riér budúcnosti je akútnym problémom spoločnosti 
a školstva v celosvetovom meradle. Zákon č. 209/2018 
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. 

kariérna výchova a kariérne 
poradenstvo v školách

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.,
Katedra ekonomiky, 

Žilinská univerzita, Žilina

Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou na trhu práce začí-
na kariérnou výchovou a poradenstvom v školách a v školských 
zariadeniach. Uskutočňuje sa prostredníctvom širokého spektra 
vzdelávacích aktivít, ktoré prinášajú nové informácie o možnos-
tiach rozvoja schopností a zručností žiakov. Dôležitou súčasťou 
kariérnej výchovy a poradenstva je predovšetkým využívanie infor-
mačných a komunikačných technológií, hodnotenie efektívnosti 
práce poradcov v systéme výchovného poradenstva a získavanie 
aktuálnych informácií o možnostiach a obsahu odbornej prípravy 
v školách.

* DUÁlNE VZDElÁVANIE *

o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý svojimi ustano-
veniami mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o vý-
chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri-
náša niektoré úpravy v oblasti kariérneho poradenstva. 

Úlohou kariérneho poradenstva je zvyšovať kvalitu 
ľudských zdrojov so zameraním na jednotlivca ako na 
samostatný subjekt s vrodenými alebo získanými ve-
domosťami, schopnosťami, s cieľom využiť ich pri pro-
fesijnom uplatnení a pri profesijnom raste. Za jednu 
z hlavných existujúcich nerovnováh možno označiť po-
trebu technicky a špecificky odborne vzdelaných ľudí. 
Tá stojí v protiklade k slabšiemu záujmu venovať sa 
týmto odborom. 

duálny systém vzdelávania
Súčasné prognózy Európskej komisie a OECD v oblas-
ti odborného vzdelávania a prípravy ukazujú, že najvy-
hľadávanejšie povolania sú:

 – profesie v službách a 
 – profesie, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň úrovne 

technických zručností, pretože sú zárukou perspek-
tívnej budúcnosti ďalších generácií. 

Vzdelanie na odborných školách sa postupne pribli-
žuje požiadavkám praxe. štát v spolupráci so zamest-
návateľmi inicioval zavedenie tzv. duálneho systé-
mu vzdelávania. Táto forma posilňuje prepojenie 
stredoškolského vzdelávania a praktickej prípravy 
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priamo u zamestnávateľov. Ako však vyplýva z mno-
hých analýz a prieskumov, mienka verejnosti je výraz-
ne ovplyvňovaná stigmatizáciou stredného odborné-
ho školstva a názorom, že voľba strednej odbornej 
školy je len pre tých, ktorí majú horšie známky a ne-
majú šancu dostať sa na gymnázium. Svoju úlohu tu 
zohráva aj ambícia veľkej časti populácie absolvovať 
vysokoškolské štúdium a skutočnosť, že s touto štu-
dijnou dráhou výber strednej odbornej školy väčšinou 
nie je spájaný. 

F Výber odborného vzdelávania či špeciálne 
duálneho vzdelávania je zaťažený stereotyp-
mi, ako aj absenciou informácií. 

Jednou z ciest zmeny môže byť profesionalizácia prá-
ce v školách pri facilitácii procesu rozhodovania, komu-
nikácii o problematike a pri sprostredkovaní informá-
cií. Treba rodičom priblížiť fakty o uplatniteľnosti na 
trhu práce, o vývoji v jednotlivých segmentoch vzde-
lávania, o procese rozhodovania. V praxi platí, že čím 
je mladý človek aktívnejší a viac je zapojený do hľada-
nia vlastného smerovania, tým väčšia je pravdepodob-
nosť, že si nájde vyhovujúce profesionálne uplatnenie 
a bude v povolaní spokojný.

výhody duálneho systému vzdelávania

Práca poskytuje materiálne zabezpečenie života člove-
ka, sociálne postavenie jeho osobnej identity. Je pra-
meňom sociálnych kontaktov s možnosťou viesť ko-
munikáciu s inými ľuďmi. Umožňuje uzatvárať pria-
teľstvá, sociálny orientačný rámec, ktorý podstatne 
prispieva k individuálnej sebakritike. Predstavuje zák-
ladnú jednotku časovej štruktúry dňa človeka. 

Medzi najdôležitejšie výhody duálneho systému vzde-
lávania patrí fakt, že žiak je v centre pozornosti, vybe-
rá si povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí 
praktické vyučovanie. V systéme duálneho vzdelávania 
si zamestnávateľ žiaka na základe jeho prihlášky vybe-
rie a prijíma do školy, finančne a hmotne ho zabez-
pečuje. Učebné osnovy pre všetky odbory v duálnom 
systéme sú zamerané prakticky a pri ukončení štúdia 
zamestnávateľ overuje vedomosti a zručnosti absol-
ventov. Pravidelne sa aktualizujú aj odborné vzdelá-
vacie programy v úzkej spolupráci s firmami, pričom 
zamestnávateľské združenia dohliadajú nad duálnym 
systémom vzdelávania. 

kariérne poradenstvo a duálne 
vzdelávanie
školy by mali paralelne so vzdelávaním aplikovať aj ka-
riérne poradenstvo a z neho vyplývajúci tok informá-

cií, ako sa v súčasnej digitálnej dobe uplatniť na trhu 
práce. Pod pojem kariérne poradenstvo patrí to, 
čo sa označuje ako poradenstvo pri voľbe povolania 
a pri výbere zamestnania, profesionálna orientácia, 
profe sionál ne poradenstvo a iné. Pojem sa k nám do-
stal zvonku niekedy v období vstupu Slovenska do Eu-
rópskej únie (ďalej len „EU“), keď sa začali realizovať 
programy a projekty z väčšej časti financované z eu-
rópskych fondov, ktorých primárnym cieľom bolo a stá-
le je vyrovnávať diskrepancie v rozvoji infraštruktúry a 
služieb rôzneho druhu v porovnaní s priemerom EÚ.

F Kariérne poradenstvo je pomoc porad-
cu nájsť spolu s klientom vlastné smerovanie 
v oblasti kariéry, resp. povolanie, ktoré by ho 
napĺňalo.

Súčasná legislatíva v školstve sa zameriava na uľahče-
nie vstupu a odstránenie bariér pri vstupe stredných 
odborných škôl a zamestnávateľov do systému duál ne-
ho vzdelávania. Príčinou nižšieho záujmu stredných 
odborných škôl do systému duálneho vzdelávania 
bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie. Od-
stránenie bariéry predpokladá zvýšenie aktívneho prí-
stupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolu-
práce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách, 
ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných od-
borných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho 
vzdelávania. 

Cieľom zmien by mala byť:

 – vyššia úroveň výchovy a vzdelávania, 

 – priblíženie práce školy potrebám života, 

 – prepojenie škôl s trhom práce, 

 – zmena obsahu vzdelávania,

 – umožnenie slobodnej cesty vzdelávania,

 – umožnenie profilácie študenta podľa záujmov a po-
trieb, 

 – zosúladenie záujmov jednotlivca s potrebami trhu 
práce, 

 – zefektívnenie metód a foriem práce učiteľa. 

cieľ kariérneho poradenstva
K novým zákonom sa koncipujú nové vykonávacie 
predpisy, nové stratégie v procese výchovy a vzdelá-
vania. Nový model chce dať väčšiu slobodu pri vý-
bere vzdelávacej cesty žiakovi a študentovi. Podľa 
§ 131 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.  sa vymedzu-
je cieľ kariérneho poradenstva najmä ako zosúlaďo-
vanie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuál-
nymi predpokladmi, záujmami a potrebami trhu 
práce. Vývoj na trhu práce signalizuje, že v oblas-
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ti  vzdelávania sú nevyhnutné zmeny. Treba reflekto-
vať celkovú situáciu v oblasti zamestnanosti, trendy 
vo vývoji práce, aj s prihliadnutím na postupné zme-
ny v populácii. 

F Demografický vývoj naznačuje, že v naj-
bližších rokoch možno očakávať výraznejšie 
kvantitatívne zmeny v štruktúre sústavy škôl 
a školských zariadení regionálneho školstva.

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, ktoré 
musí spĺňať kariérny poradca ako odborný zamest-
nanec v centrách pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie, upravuje všeobecne záväzný 
právny predpis podľa § 85 a zákona č. 138/2009 Z. z.

Príslušné priamo riadené organizácie MšVVaš SR:

 – Výskumný ústav detskej psychológie a patop-
sychológie je kompetentný v oblasti výskumu, me-
todickej pomoci, v oblasti vzdelávania, poraden-
stva, výchovného poradenstva (v podsystéme, kto-
rého je kariérne poradenstvo),

 – Štátny inštitút odborného vzdelávania vo vzťa-
hu k odbornému vzdelávaniu a príprave poskytuje 
súčinnosť pri zabezpečovaní kariérneho poraden-
stva v základných školách a na stredných školách. 

metódy, postupy a techniky práce  
so žiakmi v systéme kariérneho poradenstva
Kariérne poradenstvo disponuje množstvom rôznych 
metód, postupov a techník práce so žiakmi. Podľa zá-
meru poradenských aktivít sa metódy vo všeobecnos-
ti klasifikujú ako:

 – metódy zhromažďovania informácií o žiako-
vi – dotazníky, pozorovania, rozhovor, anamnéza, 
autobiografia, školské záznamy, fokusové skupiny, 
analýza biografických údajov, analýza produktov 
činností, SWOT analýza,

 – komunikačné metódy – konverzácia, rolová hra, 
simulácia, cvičenie, príbehy, pedagogická hra,

 – metódy skúmania pracovného trhu – cvičenia 
na rozvoj zručností pri hľadaní práce, simulácia pra-
covných situácií, orientačné exkurzie, pozorovanie 
profesie, vzdelávacie veľtrhy, pracovné veľtrhy, mi-
nistáže vo firmách, prieskumy na identifikovanie 
potrieb, prípadové štúdie,

 – metódy informovania žiaka – materiály používa-
né na šírenie informácií medzi žiakov, profily povo-
laní, konferencie, osobné čítanie, prezentačné fil-
my, komentáre v médiách,

 – metódy osobného marketingu a informač-
ného manažmentu – písanie životopisu a moti-
vačného listu, príprava na pracovný pohovor, zo-
stavenie inzerátu v médiách, databázy, týkajúce 
sa vzdelávania a tréningu, profesií, pracovných 
miest,

 – metódy kariérneho plánovania a rozvoja – akč-
ný plán, osobný projekt, zvažovanie alternatív, ob-
jasnenie hodnôt, prieskum kompetencií a iné.

Kariérne poradenstvo môže pomôcť účastníkom na 
trhu práce rozvíjať perspektívy do budúcnosti, napr. 
nadobúdanie požadovaných zručností, nájdenie zmys-
lu v učení a výbere vhodného povolania. V rámci za-
strešujúceho kariérneho poradenstva sa presúva dôraz 
z poskytovania informácií, profesijnej orientácie na ka-
riérne vzdelávanie a podporu kariérneho rozvoja. In-
tervencie sa čoraz častejšie zameriavajú na podporu 
získavania zručností a kompetencií v oblasti rozhodo-
vania v priebehu celého života, podporu sebapoznania 
a budovania pozitívneho seba obrazu, a to nielen na 
výber vzdelávania pre profesijnú voľbu, ale aj na pro-
ces celoživotného učenia sa, sebapoznávania a seba-
reflexie.

záver
Demografický vývoj školskej populácie naznačuje, 
že v najbližších rokoch možno očakávať výraznejšie 
kvantitatívne zmeny v štruktúre sústavy škôl a škol-
ských zariadení regionálneho školstva. Voľba ďalšie-
ho štúdia sa stáva nástojčivejšou v súvislosti s uve-
domením si globálnych trendov, ktoré Slovensko ne-
obchádzajú, naopak je ním vystavené vzhľadom na 
exportne orientovanú štruktúru ekonomiky čoraz 
viac. Trendy globálneho vývoja dostávajú do popre-
dia problematiku požadovaných kompetencií absol-
venta vzdelávania, vedomostí, zručností, postojov 
a návykov, ktorými bude absolvent vzdelávania dis-
ponovať, resp. ktoré bude vedieť aplikovať po jeho 
ukončení v praxi. Nadobudnutie profesijnej odbor-
nosti poskytuje konkurenčnú výhodu na trhu práce, 
tá bude musieť byť neustále zvyšovaná a dopĺňa-
ná o ďalšie kompetencie a zručnosti požadované na 
trhu práce, čo poukazuje aj na nutnosť celoživotné-
ho vzdelávania. Žiaci dnes stoja pred voľbou potreb-
ných zručností tak, aby sa vedeli uplatniť aj v menia-
cich sa podmienkach a v sektoroch, ktoré majú naj-
väčší potenciál pre ekonomický rast, zamestnanosť 
a ktoré v maximálnej miere zúročia ich osobný po-
tenciál a individuálne predpoklady tak, aby ich uplat-
nenie v profesionálnom živote viedlo k naplneniu ich 
životných ambícií.

Zdroj: https://www.minedu.sk › vychovne-poradenstvo





18

MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI   1/2020

ROzhOVOR

Úsmev a spokojnosť ľudí v tíme 
umožňuje slobodu tvoriť

PaedDr. Drahoslava Vaščáková,
Riaditeľka Spojenej školy 
internátnej v Prakovciach

Vyštudovala pedagogiku na PF UKF v Nitre a špeciálnu pedago-
giku – pedagogiku mentálne postihnutých na PF UK v Bratislave. 
Pôsobila ako učiteľka v Spojenej škole internátnej v Prakovciach 
a od roku 2016 je na pozícii riaditeľky školy, ktorej súčasťou je 
špeciálna základná škola, praktická škola internátna, odborné 
učilište, školský internát. Venuje sa dobrovoľníckym aktivitám 
v občianskom združení, pracuje na rôznych projektoch v obci, po-
máha v sociálnej oblasti s rómskou komunitou. V školskom roku 
2019/2020 v spolupráci so zriaďovateľom OÚ OŠ v Košiciach 
ako prvá škola na Slovensku otvorila elokované pracovisko aj 
v Ústave pre výkon trestu a Ústave na výkon väzby v Košiciach.

?

?

Ste riaditeľkou školy 3,5 roka. Čo považujete za kľúčové pri zvládaní náročných situácií?

Určite je to pokoj pri riešení rôznych problémov. Každý problém má riešenie. Mám skvelý tím ľudí, s ktorým riešime 
všetky problémy spoločne. Vytvorili sme v škole tímy, ktoré majú kompetencie riešiť problémy, napr. tím pre projek-
ty, tím pre organizačné zabezpečenie akcií, tím pre prevenciu a výchovné poradenstvo, tím pre web a časopis, tím 
pre reprezentáciu školy. Každý mesiac, resp. podľa potreby sa členovia tímu stretávajú a riešia aktuálne témy. Záro-
veň ma informujú o výsledkoch, príp. podľa potreby sa aj ja zúčastním stretnutia. V riaditeľni mám dvere otvorené pre 
každého, kto má pocit, že má problém, ale aj pre toho, kto sa chce podeliť o svoju radosť. Často sa prídu kolegovia 
porozprávať o bežných veciach (aj súkromných), alebo chcú poznať môj názor na pracovné záležitosti. Niekedy prí-
du s problémom, ktorý považujú za vážny, vtedy si nájdem toľko času, koľko treba a podrobne situáciu rozoberieme. 
Snažíme sa nájsť riešenie, príp. prizveme aj ďalších kolegov. Pre mňa je najkrajším pocitom, keď kolegyne, kolego-
via odchádzajú s tým, že sme situáciu spoločne vyriešili a cítia, že majú moju podporu. Úsmev na tvári a spokojnosť 
umožňuje slobodu tvoriť. Ľudia sa vtedy zaujímajú o dianie, hľadajú projekty, ktoré by nám pomohli, navrhujú rieše-
nia, prichádzajú s nápadmi. škola nie je len riaditeľ a zástupcovia, dôležití sú všetci, ktorí sa starajú o školu ako celok. 
Počas celého roka sa okrem pracovných stretnutí stretávame aj mimo školy na rôznych posedeniach a podujatiach, 
realizujeme rekondičný pobyt, nacvičujeme divadlo. Všetky tieto činnosti náš kolektív zoceľujú a robia ho lepším. 

Po nástupe do funkcie ste rozbehli množstvo projektov. Ktoré považujete za najvýznamnejšie? 

Prvotnou myšlienkou bolo zaviesť do školy tradičné prvky z regiónu do odborov na odbornom učilišti. Zakompo-
novali sme ich aj do škVP, napr. v odbore služby a domáce práce (tkanie na krosnách, práca s vlnou). Najvýznam-
nejším projektom pre školu a pre mňa osobne je Deň tradícií na škole, ktorý sa koná v poslednom mesiaci roka. 
Je to prehľad celoročnej práce. Všetky zložky školy sa prezentujú činnosťou (kultúrne vystúpenie), vyrábajú výrob-
ky, ktoré sa približujú tradíciám. Odborné učilište v rôznych odboroch vyrába s majstrami výrobky, ktoré sú tradič-
né pre región, napr. odbor stolár – valašky, „hokerlíky“, poličky, varešky, anjelov; odbor služby a domáce práce 
– tkané koberce, šité tašky s modrotlače, rôzne šité hračky, výrobky z vlny; odbor kuchár – tradičné jedlá a kolá-
če (gruľovníky, bryndzovníky, šúľance); odbor záhradník – rôzne ikebany a aranžmány; odbor maliar – maľovanie 
na sklo. Pomáhajú si a vzájomne sa dopĺňajú pri výrobe a činnostiach. Aj ostatné zložky sa prezentujú výrobkami 
a nácvikom vystúpenia na tento tradičný deň. Tento rok sme sa prezentovali štvrtý krát. Prezentácia Dňa tradí-
cií na škole je pre nás aj spätnou väzbou na celoročnú činnosť, keďže je to prezentácia pre všetkých našich part-
nerov, s ktorými spolupracujeme, aj pre bývalých zamestnancov, ktorých na tomto dni oceňujeme. Zapájame sa 
aj do rôznych súťaží, projektov. Podarilo sa nám cez projekty zabezpečiť keramickú dielňu, relaxačnú miestnosť 
na cvičenie, multisenzorickú miestnosť pre deti s autizmom, vytvoriť v okolí školy novú časť záhrady, zabezpečiť 
kvalitnejšie materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávanie a výchovu. Založili sme občianske združenie VIE-
TOR, ktoré slúži na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a mimo vyučovacích aktivít žiakov a študentov, 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov SšI Prakovce ako aj širšej verejnosti.
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?

?

?

V školskom roku 2019/2020 ste otvorili elokované pracovisko aj v Ústave na výkon trestu a Ústave na 
výkon väzby. Čo Vás k tomu viedlo a ako sa Vám darí napĺňať ciele?
Sme prvou školou na Slovensku, ktorá otvorila odborné učilište pre zdravotne znevýhodnených (odbor maliar) 
v Ústave na výkon trestu a väzby v Košiciach. Ponuka prišla z Ústavu, kde som zo začiatku chodila na individuál-
ne vzdelávanie žiaka, ktorého sme tam mali vo väzbe. Predchádzali tomu dlhšie a náročnejšie prípravy, kedy sme 
so zriaďovateľom a s vedením Ústavu intenzívne komunikovali o rôznych povoleniach a riešili ďalšie podrobnos-
ti, keďže vzdelávanie v takýchto priestoroch je v inom režime, ako v bežných školách. Po vzájomnej dohode, pre-
hliadke priestorov a splnení všetkých podmienok sme v septembri 2019 otvorili triedu odborného učilišťa v odbo-
re maliar. Učím tam žiakov všeobecnovzdelávacie predmety a môžem povedať, že sa na vzdelávanie teším. Vidím 
pozitívnu spätnú väzbu, záujem žiakov o vzdelávanie, cítim veľkú podporu vedenia Ústavu, aj zriaďovateľa ško-
ly. V súčasnosti som dostala ponuku na vytvorenie metodického materiálu na vzdelávanie odsúdených v rámci 
projektu šanca na návrat, ktorý realizuje generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Ide o vytvore-
nie metodického materiálu na elementárne vzdelávanie pre odsúdených. Súčasťou projektu je inovatívny systém 
komplexnej podpory odsúdených na prechod na slobodu.

Už druhý rok ste nacvičili divadelné predstavenie. Kto sú herci? Aké témy ste spracovali? 
Myšlienka založiť školské divadlo vo mne rezonovala už dlho. Oslovila som kolegyňu Mgr. Petru Mihokovú, ktorá 
pripravila scenár, pozbierala perly z prakovského nárečia. Scenár obsahoval aj tanec a spev z regiónu. Prvé divadlo, 
ktoré sme nacvičili, bolo zamerané na Ondrejské tradície v regióne a tohoročné divadlo malo názov Kúdeľná izba, 
keďže sme sa zamerali na vlnu, jej spracovanie a využitie. Predviedli sme scénu, kde sa dievčatá s chlapcami stretli pri 
pradení vlny a humorným spôsobom sa doberali. Scénu dotvárali staršie ženy, ktoré pri šití preberali rôzne „pletky“ 
a hostili mladých. Zároveň sa spievali kúdelné piesne a tancovali tance, ktoré napodobňovali tkanie na krosnách, tr-
hanie a spracovanie ľanu. V kolektíve máme aj hudobníkov, ktorí hrali na harmoniku a klarinet. Divadlo sme nazvali 
Praxída, podľa povesti o Prakovciach. Povesť hovorí, že cez Prakovce kedysi prechádzala talianska princezná Praxída, 
ktorá dala obci pomenovanie. Hercami sú pedagógovia aj nepedagogickí zamestnanci školy. V tohoročnom divadle 
vystupovalo 18 účinkujúcich. Nácvik divadla kolektív zocelil, zažili sme veľa humorných situácií a mnohí kolegovia ani 
netušili, koľko talentu v nich je. Kulisu, repliky a kostýmy sme si pripravovali sami. 

Ste aj prísna? Kedy? 
Skôr som dôrazná. Ak je zadaná úloha, je dôležité, aby bola splnená. Zmysluplná je predovšetkým aktívna participá-
cia, ktorá spočíva v rozhodovacej právomoci a kontrole rozhodovania, reálneho uplatňovania konkrétnych rozhod-
nutí v školskej praxi. Vo vzťahu k žiakom je to viac vysvetľovať, prečo je niečo tak, a nemôže byť inak. Veľa sa roz-
právam s nimi a aj s ich rodičmi. Často si v komunite vybudujem rešpekt tým, že ich osobne navštívim a podám ruku, 
porozprávam sa s nimi, počúvam ich problémy, hľadáme kompromisy na vyriešenie problému. Nie je tajomstvom, že 
pracovať s rómskou komunitou je náročné, ale najprv treba pochopiť spôsob ich života a mentalitu. Hlboko si vážim 
aj kolegyne, ktoré chodia do osád a osobne poznajú rodiny žiakov. Najdôležitejšie je pre mňa, že sú ľudia pozitívne 
naladení a spokojní, kreatívni a majú úsmev na tvári. Tak ako v rodine, aj na pracovisku vznikajú rôzne situácie, kto-
ré treba vzájomne konzultovať. Nie každý deň je pozitívny, ale je správne, keď sa ľudia vedia vzájomne vypočuť, po-
chopiť a pomôcť si. Najdôležitejší je pre mňa otvorený prístup a úprimnosť ku všetkým. Ak dávame ľuďom dôveru, 
vrátia nám to. Všetci vedia, že majú u mňa dvere otvorené a vždy si nájdem čas na každého.

Ďakujeme za rozhovor. /redakcia, foto: archív školy/
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Absencia transferu a flexibility 
vo vzdelávaní
Byť učiteľom v súčasnosti je veľmi náročné. Dnes si uči-
teľ nevystačí s tým, čo získa štúdiom na pedagogickej 
fakulte. Musí sa zaujímať o najnovšie trendy aj vo sve-
te vedy a technológií. Musí reflektovať to, čo sa deje 
vo svete, v spoločnosti, na sociálnych sieťach. škola sa 
nemôže izolovať od života a aktuálnych tém spoloč-
nosti. Hektická doba predstavuje riziko syndrómu vy-
horenia, čo má za následok zníženie pracovnej výkon-
nosti, stratu motivácie a stereotypy. 

Súčasná generácia tých, ktorí prichádzajú do styku so 
vzdelávaním, funguje v dvoch svetoch:

 – v reálnom svete a 
 – vo virtuálnom svete. 

Robotizácia nám uľahčuje život, šetrí čas, ale časové re-
zervy, ktoré takto vzniknú, sa rozplynú hľadaním infor-
mácií, surfovaním na internete či zhotovovaním prípra-
vy učiteľa na vyučovanie, na prednášku, pracovnú pora-
du, tvorivú činnosť atď. Rýchlosť informácií sa zrýchľuje 
a dynamika činnosti sa zvyšuje. To, čo platilo včera, je 
dnes už neaktuálne, alebo to potrebuje aktualizovať.

Biznis sektor reaguje rýchlo a flexibilne na požiadav-
ky zákazníkov, na dopyt na trhu a prináša originálne 
nápady a riešenia. To isté sa však nedá konštatovať 
o školskom prostredí. Súčasný školský systém nestíha 
pružne reagovať na meniaci sa svet, na novú gene-
ráciu detí a žiakov, ani na nové trendy vo vzdelávaní. 
Vo všeobecnosti len ťažkopádne opúšťa konzervatív-
ne a transmisívne vyučovanie. Transfer výskumných 
zistení z oblasti neurovedy a psychodidaktiky do 
didaktiky vyučovania je zdĺhavý.

Výskum v oblasti neurovedy v posledných desaťro-
čiach pokročil. Doktor Charles limb, M. D., z  katedry 

učiteľ – nové trendy a výzvy

PaedDr. Erika Novotná, PhD. 
Prešovská univerzita v Prešove 

Pedagogická fakulta, Prešov

V príspevku sa venujeme absencii transferu a flexibility vo vzdelá-
vaní, ktoré majú vplyv na jeho kvalitu. Informujeme o dokumente 
Manifesto 15, ktorý obsahuje obraz nutnej radikálnej premeny 
vzdelávania. Venujeme sa téme príčin možnej slabej atraktivi-
ty učiteľského povolania a definujeme novú generáciu žiakov. 
Zamyslíme sa na tým, čo treba urobiť, aby naše školstvo bolo 
schopné prispôsobiť sa aktuálnym potrebám doby.

* MANIFESTO 15 – EVOlÚCIA VZDElÁVANIA*

vzdelávania na Johns Hopkins University v Baltimo-
re si myslí, že prepojenie učenia a neurovedy je oboj-
stranne prospešným procesom, ktorý na jednej strane 
môže priniesť uznanie a využitie poznatkov v praxi, na 
druhej stane aj inovatívny rozvoj učebných stratégií. 
Napriek tomu sa zdá, že toto obohacujúce prepojenie 
vedci a učitelia doposiaľ nevnímajú ako samozrejmosť 
(Cárová 2019).

manifesto 15 – Evolúcia vzdelávania
V januári 2015 bol publikovaný dokument Manifesto 15. 
Autori a signatári tohto dokumentu v dvanástich bo-
doch formulujú obraz nutnej radikálnej premeny vzde-
lávania. Nehovoria iba to, že sa vzdelávacie systémy 
musia zmeniť. V mnohých bodoch konštatujú, že už 
sa zmenili a niet návratu.

1. Budúcnosť je už tu – len nie je veľmi rovno-
merne rozložená. Oblasť vzdelávania výrazne 
zaostáva za väčšinou ostatných odvetví. Zásadné 
zmeny v nás a v našich organizáciách sa udejú až 
vtedy, keď pozbierame odvahu učiť sa navzájom 
z našich skúseností a prijmeme riziko a zodpoved-
nosť za orientáciu na budúcnosť v našich činoch.

2. Škola 1.0 nemôže efektívne vzdelávať deti 
3.0. Treba znovu definovať a jasne pochopiť, kvôli 
čomu vzdelávame, prečo to robíme a komu vzde-
lávacie systémy slúžia. Výzvy dnešnej doby nedo-
kážeme prekonať starými spôsobmi myslenia. 

3. Aj deti sú ľudia. Žiaci každého veku musia mať slo-
bodu nasledovať vzdelávacie príležitosti, ktoré sú 
pre nich vhodné a ktoré si želajú využívať, pokiaľ 
tým nebudú narušovať právo ostatných robiť to isté.

4. Vzrušenie z toho, že sa sami rozhodnete 
„skočiť z útesu,“ je zážitok, ktorý nikdy neza-
žijete, pokiaľ vás niekto postrčí. Model  školy  

http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/Journals/spring2010/contents/contributor-biographies/index.html
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s hierarchickým vzťahom učiteľ – žiak nie je efek-
tívnym spôsobom vzdelávania, pretože zabí-
ja zvedavosť a obmedzuje vnútornú motiváciu. 
Existujú mnohé iné modely, horizontálne učenie 
vrátane učenia sa a vyučovania medzi rovesník-
mi, ktoré umožňujú študentom zažiť tieto mode-
ly v praxi. Robenie chýb je prirodzenou súčasťou 
procesu učenia.

5. Neceňme si to, čo možno zmerať, ale merajme 
to, čo si ceníme. Najlepšie inovácie sa často zničia 
v momente, keď sa začneme zaoberať tým, ako by 
sme ich najlepšie zmerali.

6. Ak odpoveď je „technológia“, ako potom znie 
otázka? Na tradičnom modeli školstva sa nič vý-
razne nezmenilo, ale my investujeme stále viac 
prostriedkov na vybavenie škôl týmito nástrojmi 
bez toho, aby sme využívali ich transformačný po-
tenciál na to, čo a ako sa učíme alebo vyučujeme. 

7. Digitálna gramotnosť je neviditeľná, a podob-
ne by to malo byť s technológiou v školách. 
„Neviditeľným učením“ myslíme to, že väčšina uče-
nia prebieha nenápadne prostredníctvom bežných 
neformálnych a náhodných zážitkov. 

8. Študentom nemožno vložiť poznanie do hla-
vy. Údaje sú kúsky, ktorých spájaním a kombino-
vaním dostávame informácie. Poznanie je o tom, 
že tieto informácie vezmeme a dáme im na osob-
nej úrovni zmysel. Inovujeme vtedy, keď konáme 
na základe toho, čo vieme, a tým vytvárame nové 
hodnotné veci. 

9. „Sieť je učenie.“ Vznikajúca pedagogika nového 
storočia sa nebude starostlivo plánovať. Namiesto 
toho sa vytvára plynule. Zdieľame svoje skúsenos-
ti a vytvárame tým nové (spoločenské) poznanie. 
Zamerajme sa na schopnosť jednotlivcov pohybo-
vať sa a orientovať v sieti, samostatne sa pripájať 
a objavovať.

10. Budúcnosť patrí tvorcom, geekom, nerdom 
a knowmadom. Vzdelávacie systémy by sa mali 
zameriavať na vytváranie jednotlivcov, ktorí budú 
vyvažovať svoje špecializované vedomosti schop-
nosťou snívať, vytvárať, skúmať, učiť sa, pod-
porovať podnikateľské, kultúrne a spoločenské 
iniciatívy, brať na seba riziko a užívať si proces 
rovnako ako výsledok bez toho, aby sa obáva-
li prípadných zlyhaní alebo chýb, ktoré sa im na 
ceste môžu prihodiť.

11. Porušujte pravidlá, ale nie bez toho, aby ste naj-
skôr jasne rozumeli tomu, prečo ich porušujete.

12. Musíme vybudovať kultúru dôvery v našich ško-
lách a komunitách. Pokiaľ sa bude naše  školstvo 

zakladať na strachu, úzkosti a nedôvere, bude pre-
kážkou všetkému, o čom sme písali vyššie (redakč-
ne krátené)1.

Motívom vzniku dokumentu bola skutočnosť, že aj 
keď je už dlhodobo jasné, že súčasný vzdelávací mo-
del založený na výchove k poslušnosti nie je udržateľ-
ný, zmeny sú minimálne a politici odmietajú brať fak-
ty na vedomie. 

Mnohé školy i učitelia učia podľa novej paradigmy 
vzdelávania, ale časť pedagógov akékoľvek zmeny 
odmieta. V súčasnosti, keď je prístup k vedomostiam 
ľahší ako kedykoľvek v minulosti a nové informácie 
sú dostupné takmer okamžite, sa hovorí o tzv. meta-
-zručnostiach, ktoré bude nevyhnutné vo vzdelávaní 
nadobúdať a celoživotne rozvíjať. Podľa Harvard Bu-
siness Review náš svet už prešiel od industriálnej eko-
nomiky k poznatkovej ekonomike a aktuálne sme na 
ceste od poznatkovej ekonomiky k ľudskej, resp. k hu-
mánnej ekonomike, kde bude rastúci dopyt po ľud-
skom faktore v kombinácii s technológiami a strojmi. 

(Ne)atraktivita učiteľského povolania
V školskej politike prichádza k častým legislatívnym zme-
nám, k novelizáciám, k snahám o spustenie novej škol-
skej koncepcie a k reformám. Náročnosť profesie učite-
ľa, neatraktívne platy učiteľov v porovnaní s krajinami 
OECD (OECD, 2019) prispievajú k nedostatku učiteľov 
(Nejedlý, 2018). Podľa portálu Edujobs chýbalo k 15. júlu 
2019 na Slovensku 2047 učiteľov a nepedagogických 
pracovníkov („Naše deti nebude mať kto učiť ...,“ 2019). 

Jedným z dôvodov, prečo učitelia odchádzajú zo škôl, sú 
ekonomické dôvody. Zároveň sa ukazuje, že platy nie sú 
to jediné, čo pedagógov demotivuje. Je ním aj konzer-
vatívne prostredie v školstve, chýbajúca podpora a slo-
boda pre svoju prácu, nespokojní rodičia. Ďalším dôvo-
dom je sociálna klíma v školách, v zborovniach a v trie-
dach. Vranová (2019) uvádza: „Náš školský systém je 
potápajúcou sa loďou, nefunguje optimálne pre všet-
kých, ktorí sú jeho súčasťou: učiteľov, rodičov a deti. 
V školskom systéme nefungujú niektoré metódy, vzá-
jomné rešpektovanie pocitov, potrieb, názorov u detí, 
učiteľov, rodičov. Absentuje hľadanie vzájomnej efek-
tívnej komunikácie, väčšia voľnosť pri zasahovaní uči-
teľom do vytvárania osnov atď. Dôsledkom toho je od-
sudzovanie, útočná komunikácia a strata vzájomného 
bezpečia vo vzťahoch. Nedostatok bezpečia znamená 
nedôveru a tá je už dôvodom vzniku útokov. Rozhovo-
ry rodičov a učiteľov by sa preto mali niesť v duchu reš-
pektujúcej komunikácie s cieľom pomôcť žiakom zvlá-
dať nároky školského systému“.

1 Celé znenie: https://manifesto15.org/sk/
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Nová generácia žiakov a vízia do budúcna
generácia žiakov, s ktorými učitelia pracujú, je diamet-
rálne odlišná od generácie učiteľov. V školských lavi-
ciach sú mileniáli, ale aj generácia alfa (Sušaninová, 
2019). Učiteľom chýba adekvátna podpora a odbor-
ní zamestnanci (asistenti, psychológovia, mentori, špe-
ciálni pedagógovia, manažéri kurikula a i. ). Minister-
stvo školstva v júni informovalo o zisteniach najnovšej 
štúdie OECD TAlIS, ktorá sa venuje rôznym aspektom 
práce učiteľov v rôznych krajinách. Slovensko sa do vý-
skumu zapojilo tretíkrát, s vyše 3-tisíc učiteľmi a 180 
riaditeľmi škôl. Na Slovensku sa ako najvážnejší prob-
lém, ktorý nenapomáha kvalitnému vyučovaniu, uka-
zuje nedostatok či nevhodnosť učebného materiálu 
(napríklad učebníc), ktorý uviedlo až 44,6 % riaditeľov. 
Nasleduje nedostatok podporného personálu (30,1 %) 
a nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou pre 
výučbu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (29,6 %) (Dráľ, 2019). 

Učiteľ má byť erudovaným profesionálom na proces 
výučby. Agenda písomností a byrokracia v školách je 
tak široká, že učitelia nemajú dostatočný priestor ve-
novať svoju energiu a čas predovšetkým výučbe. Úva-
hy aj snahy o presadzovanie inkluzívnej školy pôsobia 
na učiteľov stresujúco, pretože na takúto koncepčnú 
a zásadnú zmenu neboli pripravovaní. V školách nie 
sú vytvorené adekvátne podmienky a problémom sa 
javia aj vysoké počty žiakov v triedach. Napriek uve-
deným turbulenciám v školstve existuje veľa tých, kto-
rí zostávajú svojmu povolaniu oddaní. Z prvých výsled-
kov merania kľúčových kompetencií učiteľov PIAAC 
online vyplýva, že potenciál učiteľov na Slovensku je 
vysoký. Prieskum sa realizoval v rámci národného pro-

jektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompeten-
cií dospelých PIAAC v roku 2018. Ministerstvo školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zákla-
de výsledkov prieskumu konštatuje, že „úroveň čitateľ-
skej a matematickej gramotnosti i riešenia problémov 
vzorky učiteľov základných škôl je vyššia v porovnaní 
s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na Slovensku v pr-
vom cykle štúdie PIAAC“.

Rezort školstva skonštatoval, že učitelia s vyšším skóre 
v testoch z čitateľskej, matematickej gramotnosti a rie-
šenia problémov disponujú schopnosťami spracovávať 
informácie a rýchlo sa rozhodovať, zaujímajú sa o kon-
tinuálne vzdelávanie a získavanie poznatkov. Spoľah-
livosť, organizovanosť a sebakontrola u učiteľov na-
rastá s vekom, pričom mladší učitelia sú ambicióznejší. 
Záujem byť lídrom u učiteľov klesá s vekom. Najmlad-
ší učitelia vyjadrili významne menší záujem o spolu-
prácu v tímoch, najstaršia veková kategória učiteľov 
nemá rada zmeny pracovných priorít a horšie reaguje 
na stres (TASR, 2019b).

 ¾ Čo treba urobiť pre to, aby naše školstvo bolo 
schopné prispôsobiť sa aktuálnym potrebám 
doby? 

Martin Kríž prezentuje názor, kde sa napriek vedomiu 
krízy a úpadku slovenského školského systému, črtá 
viera a nádej: „Zmena, ktorá spravila z informácií pre-
bytkový tovar, prišla z historického hľadiska nedávno. 
A všetky vzdelávacie systémy, ktoré boli stáročia na-
stavené na odovzdávanie informácií, sa musia meniť. 
Nikto nám teraz s istotou nepovie, ako by to malo byť. 
Sme vo fáze hľadania. Ešte bude chvíľu trvať, kým na-
stavíme efektívny systém“ (Kríž 2019). 
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Mediátori registrovaní v registri mediátorov vedenom  
Ministerstvom spravodlivosti SR vykonávajú svoju 
činnosť podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii 
a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o mediácii“), sú oprávnení pomáhať osobám zúčast-
neným na mediácii pri riešení ich sporu, ktorý vznikol 
na základe ich zmluvného alebo iného právneho vzťa-
hu nestranne a nezávisle voči stranám sporu, dôsledne 
a s najvyššou odbornou starostlivosťou, v záujme do-
siahnuť prostriedkami mediácie pre strany sporu zmier 
a obojstranne uspokojivé vyriešenie sporu. 

výhody mediácie zo zákona
1. Mediácia je dobrovoľný proces. Do mediácie 

vstupujú obe strany s cieľom dohodnúť sa, preto-
že im záleží na výsledku. Výslednú dohodu, ktorú 
si spolu v mediácii vytvoria, budú ľahšie dodržia-
vať, pretože mali možnosť podieľať sa na jej kreo-
vaní. Proces mediácie je konečný. V súdnom kona-
ní sa rozhodnutím prvostupňového súdu častokrát 
spor nekončí. Jedna zo strán obvykle nie je spokoj-
ná s výsledkom a podáva odvolanie. 

2. Mediácia je dôverný proces. Pri riešení sporu me-
diáciou všetky informácie podliehajú mlčanlivosti, 
okrem výslednej dohody. V bezpečnom prostredí si 
možno vydiskutovať nedorozumenia a nájsť uspo-
kojivé riešenia pre obe strany sporu tak, aby boli 
zohľadnené potreby a záujmy oboch strán. Súdny 
proces je verejné pojednávanie, v ktorom súd spor 

mediátor ako odborník 
na riešenie konFliktov (1.)

JUDr. Dagmar Tragalová,
právnička, mediátorka

Mgr. Dušana Bieleszová,
školská mediátorka

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. 
Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. 
Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. 
Opíšeme kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy, resp. škol-
ského zariadenia vo vzťahu k predpokladu nadobudnutia mediač-
ných zručností a schopnosti využívať ich v praxi.

* KONFlIKTY V šKOlSKOM PROSTREDí*

„Pociťujeme neodkladnú a naliehavú potrebu rozšírenia myšlienky mediácie v školskom prostredí,  
podporu poskytovania služieb školského mediátora, ako aj programov zameraných na rovesnícku mediáciu.“

Záverečná práca vedúceho pedagogického zamestnanca, CĎV UK, Bratislava, jún, 2019

nevyrieši, ale rozhodne o tom, na koho strane je 
právo. Vzťahy sa v dôsledku toho zhoršia, škola si 
môže poškodiť meno a celkový kredit.

3. Mediácia je rýchlejší proces. Rýchlosť mediácie 
spočíva najmä vo flexibilite dohody na termínoch 
stretnutia. Mediácia prebieha spravidla na spoloč-
ných stretnutia, čo umožňuje rýchle vydiskutovanie 
si problému za pomoci mediátora, ktorý vedie efek-
tívne rozhovor oboch strán v spore. Mediácia trvá 
niekoľko hodín, resp. niekoľko dní. Súdne konanie 
môže trvať aj niekoľko rokov. 

4. Mediácia je lacnejší proces. Mediátor je podľa zá-
kona podnikateľom, za výkon mediácie mu patrí od-
mena. Mediačné služby sú oproti trovám súdneho 
konania a právneho zastúpenia podstatne lacnejšie. 

Stav klímy a kultúry v školách 

„Najdôležitejšou rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje  
kvalitu škôl, je úroveň vzťahov.“ 

Projekt v experimentálnom overovaní Ideálna škola,  
Správa ššI, 2017/2018

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania 
v školách a školských zariadeniach v Slovenskej re-
publike v školskom roku 2017/2018 obsahuje ziste-
nia štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“)1. Výsled-
ky z dotazníkov zadaných pedagogickým zamestnan-
com základných škôl potvrdili v 21 % z nich uzavretú 

1 Viac tu: https://www.ssiba.sk/default.aspx?text=g&id=2&lang=sk



24

MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI   1/2020

MANAŽMENT

klímu, v ktorej prevládalo vo vzájomnom vzťahu medzi 
učiteľmi napätie, nedôvera, frustrácia. Z odpovedí žia-
kov 5. až 8. ročníka vyplynulo, že majú málo priestoru 
slobodne vyjadrovať svoje názory a ešte menej o nich 
slobodne rozprávať. Slabou stránkou ochrany pred so-
ciálno-patologickými javmi (takmer v 40 % dopytova-
ných škôl) bola absencia monitorovania zmien v sprá-
vaní žiakov alebo odhaľovania príznakov šikanovania či 
iných negatívnych prejavov. Šikanovanie sa vyskytovalo 
v školách v rôznych podobách. Viac ako tretina respon-
dentov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania 
a takmer pätina bola obeťou šikanovania. Vo viacerých 
ZŠ bola zaznamenaná nízka angažovanosť žiakov aj na 
riešení konfliktov medzi spolužiakmi. 

ŠŠI sledovala aj bezpečnosť školského prostredia 
a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Miera eli-
minovania rizikového správania závisela od intenzity 
a efektivity kooperácie pedagógov a rodičov, ochoty 
samotného žiaka plniť dohodnuté pravidlá správania, 
od pedagógov ako úspešne dokázali motivovať žiaka 
a podporovať ho v úsilí zlepšiť správanie. Niektorí učite-
lia boli direktívni alebo si vynucovali pozornosť kričaním, 
nadávaním, iným chýbal empatický prístup k žiakom. 

Dôvody nevhodného správania spolužiakov: 

 – nedostatočné rešpektovanie učiteľov, 
 – nudné, nezaujímavé vyučovacie hodiny, 
 – nedôsledné uplatňovanie napomenutí a pokarhaní 

stanovených v školskom poriadku. 

Riaditelia škôl vyjadrili v rozhovoroch presvedčenie, 
že realizovali účinnú prevenciu negatívnych javov 
v správaní žiakov a tým eliminovali výskyt šikanova-
nia. Zistenia tieto vyjadrenia nepotvrdili. Najslabšou 
stránkou ochrany žiakov pred sociálno-patologický-
mi javmi bola vo väčšine škôl absencia monitorovania 
zmien v správaní žiakov alebo absencia odhaľovania 
príznakov šikanovania či iných negatívnych prejavov. 
Z dotazníkov zadaných žiakom vyplynulo, že šikano-
vanie bolo vo väčšine kontrolovaných škôl v rôznych 
podobách prítomné. Obeťou šikanovania bolo v ško-
lách z 2 972 žiakov viackrát 19 % z nich. Svedkom ši-
kanovania bolo jedenkrát alebo viackrát až 39 % opý-
taných. Žiaci za najčastejšie sa vyskytujúci prejav šika-
novania označili ponižovanie, urážanie, vysmievanie 
sa, zastrašovanie, nadávky. V priestoroch škôl sa žiaci 
stretávali aj s telesným napadnutím, bitkou, kopaním, 
týraním, vandalizmom, ničením osobných vecí, ale aj 
s vyhrážaním sa prostredníctvom internetu, mobilu. 

Posúdiť klímu v škole malo možnosť aj 1 235 peda-
gogických zamestnancov. Uzavretú klímu potvrdili vý-
sledky v 21 % základných škôl. Vzťah medzi učiteľmi 
bol poznamenaný napätím, nedôverou, prevažova-
la slabá angažovanosť a vysoká miera frustrácie.

„Nedostatok príležitostí na slobodnú diskusiu  
o prezentovaných názoroch  

oslabuje vytváranie priaznivej atmosféry  
vyučovania.“ (ssiba.sk)

Formovanie vzájomných vzťahov medzi učiteľmi 
a žiakmi posudzovalo 2 945 žiakov z ročníkov nižšie-
ho stredného vzdelávania. Polovica z nich vníma-
la vytváranie možností vyjadrovať názor, diskutovať, 
vyjadrovať sa k činnosti školy za dostatočné. Pomer-
ne početná skupina pociťovala v edukácii deficit vy-
tvorených možností slobodne a bez zábran diskutovať 
a absenciu príležitostí podávať podnety a podieľať sa 
na rozhodnutiach, ktoré prispievajú k zlepšeniu práce 
školy. Každý štvrtý z oslovených žiakov vyjadril svoj ne-
súhlas aj s tým, ako niektorí učitelia zosmiešňovali, po-
nižovali ich spolužiakov. 

Najväčším nedostatkom pri ochrane žiakov pred sociál-
no-patologickými javmi vo väčšine gymnázií bola ab-
sencia realizácie systematického a pravidelného moni-
toringu. Až 8 % z nich bolo viackrát obeťou šikanovania 
a 31 % respondentov uviedlo, že boli raz alebo viackrát 
svedkom šikanovania niekoho iného. Šikanovanie me-
dzi žiakmi prebieha najčastejšie verbálnymi útokmi (po-
nižovaním, nadávkami, urážaním a zastrašovaním), fy-
zickými útokmi (bitka, kopanie, týranie) a kyberšikano-
vaním (vyhrážanie sa cez telefón, internet). 

Na stredných odborných školách sa bezpečne 
v škole necíti až 30 % žiakov. Za najčastejšie dôvody 
nevhodného správania spolužiakov považujú žiaci ne-
dostatočný rešpekt voči učiteľom (59 %), nezaujíma-
vé vyučovacie hodiny a nadradený, resp. povýšenecký 
vzťah k žiakom. Svedkom šikanovania bolo 37 % res-
pondentov. K prejavom patrili prevažne verbálna for-
ma, telesné ataky (bitka, kopanie, týranie), vyhráža-
nie sa cez internet, mobilný telefón, poškodzovanie, 
ničenie vecí. V oblasti zisťovania vzťahov v škole bola 
takmer polovica respondentov nespokojná s možnos-
ťou vyjadrovať svoj názor počas vyučovania.

F ŠŠI odporúča riaditeľom základných škôl 
uplatňovať vo výchove a vzdelávaní aj pozitív-
nu motiváciu, využívať rôzne formy povzbu-
dzovania žiakov k zlepšeniu výkonu a zavá-
dzať program rovesníckej mediácie (Správa 
ŠŠI, str. 170). 

Faktory ovplyvňujúce konflikt  
v školskom prostredí 
Vstup ľudí do tímu a ich zotrvanie v nich ovplyvňujú 
očakávania. Vzájomne korektná komunikácia sa  stáva 
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nepísanou zmluvou dôvery a spolupráce. Význam 
zdravej klímy oceníme najmä v turbulentných časoch, 
kedy sme svedkami konfliktov, alebo sme dokonca ich 
súčasťou. 

 Príklad:  Negatívne pocity učiteľov z nespracova-
ných konfliktných situácií 

 – „Doktorka mi povedala, že sa jej to u mňa javí 
na začínajúcu depresiu. Ja sa tam už nechcem 
vrátiť.“

 – „Všetko sa zhoršuje...riaditeľka obviňuje niekto-
rých ľudí, že sú záškodníci a bude ich sledovať.“

 –  „Konečne tu veci fungujú za výdatnej podpory 
vedenia a teraz chce zriaďovateľ riaditeľku od-
volať“.

Faktorov, ktoré konflikt ovplyvňujú, je veľa. Sú to po-
vahové vlastnosti, temperament, ale aj hodnoty, 
ktoré sme do svojich životov prijali. Konflikt ovplyv-
ňujú tradície, zvyky, ale aj dĺžka poznania sa me-

dzi kolegami. Pri riešení konfliktov zohrávajú dôležitú 
úlohu aj generačné rozdiely. Doba, v ktorej sme sa 
narodili, ktorá nás formovala, kde sa ukotvovali naše 
úsudky, má vplyv nielen na overené skúsenosti v pra-
xi, ale aj na využívanie napr. spomienkového optimiz-
mu. Rovnako tlak na výkon, zručnosti v informačno-
-komunikačnej technológií, možnosti cestovania, ja-
zyková výbava mladej generácie priniesli so sebou 
aj nutnosť reagovať pružne, ale často bez potreb-
ného času spracovať aj negatívne javy. Osobná skú-
senosť s nepriaznivým sociálnym prostredím môže 
ovplyvniť citlivosť na potreby znevýhodnenej skupi-
ny. Riešenie situácie môže ovplyvniť aj prítomnosť di-
vákov v konflikte a ich necitlivé vtiahnutie do témy. 
Poníženia, strach zo straty vplyvu, strata rešpek-
tu môže byť dôvodom pre spustenie obranných me-
chanizmov (napr. vytesnenie, úniku, agresie) a pre-
rásť do mobbingu, bossingu. Konflikt môže vyhrotiť 
aj prežívanie pocitu úzkosti, bezmocnosti, hnevu, 
sklamania, strach a neistota, ak sú súčasťou klí-
my v školskom prostredí, vedú k názorovej slobode, 
resp. k neslobode. 

 Príklad: Negatívne prejavy v tíme a možné dôsledky pre vedenie školy

Učitelia Sprevádzajúce vety Dôsledky neriešenia

Majú strach povedať názor. „Čo ak ma skritizuje.“ Uzatváranie sa pred výzvami s rizikom.

Prejavujú neznášanlivosť. „Nekomunikujeme.“ Otvorený konflikt (útok).

Strácajú dôveru. „A čo urobí, veď stále nemá čas.“ Ventilovanie pocitov mimo školu (obchod, pošta,...).

Intrigujú. „Je neschopná.“
Hľadanie riešenia mimo dosahu riaditeľa (rada školy, 
zriaďovateľ).

Mediátor ako odborník na komunikáciu v mediácii by 
mal vedieť správne odhadnúť fázu konfliktu, pretože 
spolupráca osôb v konflikte nie je možná v kaž-
dej jeho fáze. Jednotlivé stupne nám umožňujú rie-
šiť konflikt buď samostatne, alebo vyhľadať pomoc 
odborníka na riešenie konfliktov – mediátora. „Kon-
frontovať konfliktnú situáciu znamená podeliť sa 
s druhým o naše pocity, ktoré máme v celom tom 
napätí spôsobenom konfliktom, ktoré priamo zaží-
vame“ (Bubák, In: Tragalová, 1999, s. 157). Správne 
zvolené preventívne alebo intervenčné nástroje v jed-
notlivej fáze konfliktu môžu konflikt upokojiť, resp. 
umožnia predísť jeho stupňovaniu. Ak konflikt pretr-
váva dlho, spôsobuje stres. Ten sa prejavuje prudký-
mi alebo skleslými gestami, nepravidelným dýchaním, 
zmenami farby pleti, napätím svalov, utiahnutosťou, 
netrpezlivosťou, poruchami imunitného systému, 
prechladnutím, vírusmi, problémami so srdcovo-ciev-
nym systémom, kolísaním tlaku, zrýchľovaním pulzu, 
dýchavičnosťou.

Osobnosť riaditeľa školy 
V každom procese zmeny je kľúčové nájsť v tíme ľudí, 
o ktorých sa možno oprieť. Sú to ľudia, ktorí vidia nové 
príležitosti a vedia k ich naplneniu nájsť cestu. Ve-
dia sa oslobodiť od činnosti, ktorá neprináša význam 
a odhadnúť mieru nutnej angažovanosti. Neplytvajú 
časom ostatných. Ide o integrované osobnosti, ktoré 
majú najväčšie predpoklady využívať v praxi aj mediač-
né zručnosti. Integrovaná podporuje spoluprácu ľudí 
v tíme. Uvedomuje si, že kooperácia má vyššiu hodno-
tu ako súťaženie. Je jej vlastné prosociálne správa-
nie. Nemá potrebu za každú cenu dominovať. Vytvá-
ra priestor pre rast ľudí v tíme. Pracuje s dynamikou 
skupiny tak, aby zvládli aj náročnejšie výzvy. Vie, že 
pre udržanie vyváženosti je dôležitý nadhľad, seba-
ovládanie. Pripúšťa, že odlišnosť ľudí v tíme môže 
byť výhodou za predpokladu, že si vzájomne poznajú 
svoje silné aj slabšie vlastnosti a dopĺňajú sa. Integro-
vaná osobnosť pociťuje rešpekt k  názorom iných, 
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vie si ich vypočuť a dokáže nadväzovať rovno-
cenné vzťahy. Vedie ju presvedčenie, že ľudia majú 
v sebe potenciál.

Vedúci pedagogický zamestnanec by mal byť vnímaný 
ako múdry človek. František Koukolík (2013) o múd-
rosti hovorí, že keby sme ju prirovnali k stavebnici, 
mala by tieto súčasti:

 – prosociálne správanie – z múdrych ľudí ide nefal-
šovaná vrelosť,

 – znalosti – múdri ľudia nie sú chodiace encyklopé-
die, ale vedia ako, kedy a kde fakty správne pou-
žívať,

 – kritické myslenie – myslenie jasné, presné, vecné, 
určité, dostatočne široké, dostatočne hlboké a lo-
gické, je to starostlivá úvaha o tom, ktorý výrok ako 
pravdivý prijmeme, ktorý odmietneme, kde sa ne-
vyjadríme. 

 – citová vyrovnanosť – múdri ľudia zvládnu i opráv-
nený hnev, nenávisť zložkou múdrosti nie je, 

 – sebapoznanie, 

 – schopnosť klásť otázky – vedieť, ako sa na rôzne 
veci pozerajú rôzni ľudia – dieťa, dospelý, dospieva-
júci človek, človek starý, ako sa na tieto otázky po-
zerá muž, žena, Ind, Arab, kresťan, moslim a pod.,

 – schopnosť znášať neistotu – múdri ľudia ju zná-
šajú dobre, sú otvorení novým poznatkom i súvis-
lostiam. 

V akomkoľvek riadení platí princíp jedného zodpoved-
ného. V školách a školských zariadeniach je zodpo-
vednou osobou riaditeľ. Ak má vlastnosti integrovanej 
osobnosti, má potenciál využívať aj mediačné zručnos-
ti v procese usmerňovania a riešenia konfliktov. 

(Dokončenie v nasledujúcom čísle)
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Novela školského zákona – systém podpory žiakov  
zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zá-
kony vyšiel v Zbierke zákonov. Upravuje a dopĺňa systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy 
zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zákon zavádza definíciu žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia do školského zákona pre účely financovania a zavede-
nia povinnosti prítomnosti asistenta učiteľa, resp. sociálneho pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia s cieľom zvýšiť počet asistentov učiteľa a sociálnych pedagógov na školách. Zavádza nový druh 
nákladu, a to zabezpečenie chýbajúcich pomôcok nad rámec dotácie na školské potreby poskytnuté MPSVaR SR. Mení sa aj 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Účelom zmeny je sledovať v dlhšom časovom horizonte vybrané ukazovatele 
výchovy a vzdelávania v SR, v súčasnosti najmä priebeh skvalitňovania vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia, vrátane inklúzie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Návrh vedie k lepšej identi-
fikácii detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenie sa zameriava na najmenej rozvinuté okresy SR. Mení 
sa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úče-
lom zmeny je odstránenie neopodstatnenej administratívy pri zrušovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti obcí a samosprávnych krajov.

Zdroj: noveaspi.sk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=ty6upNRVYZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=ty6upNRVYZ4&feature=emb_logo


27

Navýšenie dovolenky zamestnancom do dovŕšenia 33 rokov trvalo sa starajúcich o dieťa ...

upozorňujeme

Navýšenie dovolenky zamestnancom do dovŕšenia 33 rokov trvalo sa starajúcich o dieťa 
a zamestnancom pôsobiacim v rezorte školstva

Parlament schválil novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ( ďalej 
len „Zákonník práce“), ktorou sa v ustanoveniach § 103 ods. 2 a 3 upravujú podrobnosti týkajúce sa 
dovolenky pre zamestnancov do dovŕšenia 33 rokov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa a pre zamestnan-
cov pôsobiacich v rezorte školstva s účinnosťou od 1. januára 2020.

V súčasnosti ide o platný sociálny štandard pre zamestnancov aj v iných členských štátoch Európskej únie a za-
mestnanecké zvýhodnenie u mnohých zamestnancov na Slovensku. Ústava Slovenskej republiky v čl. 36 garantu-
je, že zákon zabezpečí zamestnancom právo na najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie. Zá-
konník práce v § 103 ods. 1 určoval základnú výmeru dovolenky zamestnanca najmenej štyri týždne a v § 103 
ods. 2 určoval u zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšil najmenej 33 rokov, základ-
nú výmeru dovolenky najmenej päť týždňov. 1. januára 2020 sa zamestnaným rodičom, ktorí nedovŕšili vek 
33 rokov, ale sa trvale starajú o dieťa, zvýšila základná výmera dovolenky o jeden týždeň. Ich nárok na 
dovolenku bude rovnaký, ako majú zamestnanci po dovŕšení 33 rokov veku, ktorých základná výmera dovolenky 
zostáva nezmenená v trvaní piatich týždňov, a to aj bez ohľadu na to, či sú rodičmi.

Zvýšenie výmery dovolenky predpokladá pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, zakladanie rodiny, výchovu 
detí, na cestovný ruch, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov. Rodičia získajú voľný čas, ktorý môžu strá-
viť s deťmi a napĺňať tak svoje rodičovské povinnosti pri zabezpečovaní výchovy detí, či venovania sa spoločným 
rodinným záujmom. Malé deti zvyknú byť často choré, najmä pri začatí navštevovania predškolských zariadení – 
jaslí a materských škôl, preto zvýšený nárok na dovolenku o jeden týždeň pre zamestnaných rodičov do 33 rokov 
bude benefitom, ktorý rodičia uvítajú. Rodičia malých detí zamestnaní na plný úväzok často čelia vážnemu roz-
hodnutiu, ako zabezpečiť starostlivosť o nemocné deti, ak sa nemôžu spoľahnúť na pomoc starých rodičov. Pri 
dvoch rodičoch, otca a matky, je na základe tejto novely nárast dovolenky spolu až o dva týždne a pomôže to ro-
dičom aj po ekonomickej stránke vylepšiť rodinný rozpočet, ktorý býva často zaťažený najmä splátkami hypoték 
a inými nákladmi na služby spojené s bývaním, dopravou a zabezpečením potrieb pre rodinu. V opačnom prípa-
de by si rodičia vybrali pracovné voľno s nemocenskou dávkou ošetrovné z dôvodu osobnej, celodenne poskyto-
vanej starostlivosti o choré dieťa (ošetrovanie člena rodiny, tzv. OČR), ktorá je platená o takmer polovicu v nižšej 
sume ako dovolenka počítaná z priemernej mzdy.

Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva novela Zákonníka prá-
ce sa zosúlaďuje so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pedagogických 
a odborných zamestnancoch“).

Ustanovenie § 103 ods. 3 Zákonníka práce obsahuje dovolenku v trvaní najmenej osem týždňov za kalendárny 
rok pre zamestnancov pôsobiacich v školstve, ak ide o: 

a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
b) vysokoškolského učiteľa,
c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú 

činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie 
Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej 
príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Zamestnávateľ môže poskytovať aj dlhšiu výmeru dovolenky po dohode so zamestnancami vo vyššej kolektívnej 
zmluve, v podnikovej zmluve, resp. ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

Ako vyplýva z obsahu záväzku v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri od-
meňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výko-
ne práce vo verejnom záujme na roky 2019 až 2020, nárok na výmeru dovolenky 9 týždňov majú  všetci 
pedagogickí zamestnanci (vrátane školských špeciálnych pedagógov a školských trénerov) a  všetci 
odborní zamestnanci, a to bez potreby tejto úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých školách 
a školských zariadeniach. 

V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V
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Vo vzťahu k dovolenke vysokoškolského učiteľa ostáva výmera dovolenky zachovaná a je s poukazom na čl. II 
bod 2. Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výmere 9 týždňov za rok 2019 a za rok 2020. 

Pri výskumných a umeleckých pracovníkoch verejných a štátnych vysokých škôl a vedecko-pedagogických, ve-
deckých, výskumných a vývojových pracovníkov vykonávajúcich činnosť s najmenej vysokoškolským vzdelaním II. 
stupňa, vykonávajúcim činnosť na pracovisku Slovenskej akadémie vied, vedeckej výskumnej organizácie, štátnej 
rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy 
sa zvýšil nárok na dovolenku z 5 týždňov (ak mal zamestnanec menej ako 33 rokov veku), alebo 6 týždňov (ak za-
mestnanec dovŕšil 33 rokov veku) na jednotnú výmeru 9 týždňov dovolenky. Zvýšená výmera dovolenky zamest-
nancom patrí už za rok 2019 bez jej možnosti krátenia zo strany zamestnávateľa. V prípade nevyčerpania plnej 
výmery dovolenky do konca roka 2019, nárok na dovolenku zamestnancov za kalendárny rok 2019 nezaniká, ale 
prenáša sa do roku 2020 a zamestnávateľ je povinný určiť jej čerpanie do konca roku 2020. Zvýšená výmera do-
volenky na základe čl. II bodu 2 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa patrí zamestnancom aj za rok 2020 a to bez 
potreby úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých organizáciách. 

V aplikačnej praxi môže nastať problém pri výklade pojmu „trvalá starostlivosť zamestnanca o dieťa“, najmä ak 
sa jedná o rodičov dieťaťa, ktorí sú rozvedení, nežijú v spoločnej domácnosti alebo majú dohodnutú alebo sú-
dom určenú striedavú starostlivosť o dieťa. Bude závisieť o presvedčení zamestnávateľov otca a matky, či takým-
to rodičom poskytne zvýšený nárok na dovolenku o jeden týždeň. 

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného 
s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendárneho roka. 

Pri určovaní dovolenky treba prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. 

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, 
ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. Zamest-
návateľom sa novelou Zákonníka práce zvyšujú náklady na preplatenie čerpanej zvýšenej výmery dovolenky za-
mestnancov o jeden týždeň súbežne pri ich povinnosti zabezpečiť organizáciu práce v čase čerpania dovolenky 
zamestnancov náhradnými zamestnancami.

JUDr. Tomáš Buzinger,  
hlavný štátny radca, Odbor právny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V AKTUALITY V

Fond na podporu športu začal svoju činnosť

Fond na podporu športu bol zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov s cieľom zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, špor-
tovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Predsedom správnej rady je štátny tajomník MšVVaš SR SR pre šport Jozef gönci, za podpredsedu bol vymenovaný po-
radca pre legislatívno-právne otázky Slovenského futbalového zväzu Jaroslav Rybánsky. Ďalšími členmi sú trojnásobná 
olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, exprezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút či 
predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. Do správnej rady fondu bol vymenovaný aj predseda sekcie 
divokých vôd Slovenského zväzu kanoistiky Richard galovič, prezident Slovenského zväzu karate Daniel líška, ako aj bý-
valý slovenský reprezentant v džude Jozef Krnáč. Konečný počet členov správnej rady uzatvára bývalý hokejový rozhod-
ca Anton Danko a Jozef Turčány, nominovaný Združením miest a obcí Slovenska či právna poradkyňa pre strategické 
projekty Slovenského futbalového zväzu Mária Berdisová. Členovia správnej rady by mali svoju funkciu vykonávať po 
dobu piatich rokov.

Zdroj: minedu.sk

V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V UPOZORŇUJEME V
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Dôležité termíny

V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V DO POZORNOSTI V

1. február 2020 – 29. február 2020

dôlEžité tErmíNy

Medzinárodný deň

2. 2. Svetový deň mokradí

4. 2. Svetový deň proti rakovine

6. 2. Svetový deň bez mobilu

8. 2. Deň pre bezpečnejší internet

14. 2. Deň zaľúbených

21. 2. Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO)

Prázdniny

3. 2. Polročné prázdniny

17. 2. – 21. 2. Jarné prázdniny – Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj 

24. 2. – 28. 2. Jarné prázdniny – Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj

Predmetové olympiády a postupové súťaže

4. 2. Turnaj mladých fyzikov – krajské kolo

5. 2.
Technická olympiáda – krajské kolo [A ‒ 8. a 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. OG (súťaž dvojíc), B ‒ 5. až 7. roč. 
ZŠ, 1. a 2. roč. OG (súťaž jednotlivcov)].

6. 2. Olympiáda ľudských práv – krajské kolo (SŠ).

do 5. 2.

Geografická olympiáda – školské kolo [A ‒ žiaci G a SŠ, kde je geografia vyučovacím predmetom (ak-
tuálne problémy z regionálnej geografie sveta okrem SR a voľná téma – geografia zahraničných krajín, 
globálne a environmentálne problémy Zeme), B ‒ žiaci G a SŠ, kde je geografia vyučovacím predme-
tom (aktuálne problémy z geografie SR a voľná téma – geografia Slovenska, globálne a environmentál-
ne problémy Slovenska)].

5. 2. Geografická olympiáda – školské kolo (E – G a ostatné SŠ).

6. 2.
Geografická olympiáda – okresné kolo (E – 9. roč. ZŠ, resp. 4. roč. OG, F – 8. roč. ZŠ, resp. 3. roč. 
OG, G – 7. roč. ZŠ, resp. 2. roč. OG).

6. 2. Chemická olympiáda – školské kolo (E – 9. roč. ZŠ, resp. 4. roč. OG, F – 8. roč. ZŠ, 3. roč. OG).

7. 2. Chemická olympiáda – školské kolo (D – ZŠ a nižšie ročníky viacročných gymnázií).

10. 2. 
Olympiáda v španielskom jazyku – krajské kolo (A – žiaci, ktorí sa učia španielsky jazyk prvý a druhý 
rok, B – tretí rok, C – štvrtý rok, D – žiaci bilingválnych sekcií gymnázií v SR).

10.2. Biologická olympiáda – okresné kolo (C ‒ 8. a 9. roč. ZŠ a 3. až 4. roč. OG).

11. 2.

Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo (1A ‒ 5., 6. a 7. roč. ZŠ, príma, sekunda OG, 1B ‒ 8., 
9. roč. ZŠ a príslušných ročníkov tercie, kvarty OG, 1C ‒ germanofónni žiaci – ZŠ a príslušné ročníky šesť-
ročných a OG, 2A ‒ 1., 2. roč. G, 2B ‒ 3., 4. roč. G, 2C ‒ SŠ bez vekového určenia, 2D ‒ žiaci SOŠ bez 
vekového určenia).

12. 2.

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo (1A ‒ 4., 5., 6., 7. roč. ZŠ, príma a sekunda OG, 1B 
‒ 8., 9. roč. ZŠ, tercia, kvarta OG, 1., 2. roč. šesťročných G, 1C ‒ anglofónni žiaci – ZŠ, príma až kvar-
ta OG, 1., 2. roč. šesťročných G, 2A ‒ 1., 2. roč. G, kvinta a sexta OG, 3., 4. roč. šesťročných G, 1. a 2. 
roč. obchodných a hotelových akadémií, 2B ‒ 3., 4. roč. G, septima a oktáva OG, 5., 6. roč. šesťročných 
G 3., 4. roč. obchodných a hotelových akadémií, 2C1 ‒ žiaci všetkých typov SŠ bez vekového určenia a 
príslušných ročníkov OGY a šesťročných G, 2C2 ‒ anglofónni žiaci – SŠ bez vekového určenia, 2D ‒ SOŠ, 
obchodné a hotelové akadémie).

13. 2.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – krajské kolo [(A – 3. a 4. roč. SŠ, 7. a 8. roč. OG, 
B – 1. a 2. roč. SŠ, 5. a 6. roč. OG, C ‒ 8. a 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. OG].
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14. 2.
Dejepisná olympiáda – okresné kolo (C ‒ 9. roč. ZŠ a 4. roč. OG, D ‒ 8. roč. ZŠ a 3. roč. OG, E ‒ 7. 
roč. ZŠ a 2. roč. OG, F ‒ 6. roč. ZŠ a 1. roč. OG).

do 14. 2.
Dejepisná olympiáda – školské kolo (A ‒ SŠ, samostatný projekt na ľubovoľnú tému z regionálnej his-
tórie, B ‒ SŠ, samostatný projekt, téma – „Hrady, zámky, kaštiele, kúrie na území Slovenska“).

do 14. 2.
Biologická olympiáda – školské kolo (A ‒ 3., 4. roč. G a VII., VIII. roč. OG, B ‒ 1., 2. roč. G a V., VI. 
roč. OG).

do 14. 2. Chemická olympiáda – domáce kolo (B ‒ 2. roč. ISCED 3).

do 14. 2.
Fyzikálna olympiáda – domáce kolo (A – 4. roč. G, 8. roč. OG, maturitný ročník ďalších SŠ, E – ZŠ, 
zodp. roč. viacročných gymnázií, F – ZŠ až po 8. roč. a zodp. roč. viacročných G).

28. 2.
Matematická olympiáda – domáce kolo [Z6 – 6. roč. ZŠ a 1. roč. OG (druhá trojica úloh), Z7 – 7. roč. 
ZŠ a 2. roč. OG (druhá trojica úloh), Z8 – 8. roč. ZŠ a 3. roč. OG (druhá trojica úloh)].

Stredoškolské súťaže

10. 2. – 13. 2. ZENIT v elektronike – celoštátne kolo (A ‒ 3., 4. roč. SŠ, B ‒ 1., 2. roč. SŠ).

11. 2. – 13. 2. 
ZENIT v programovaní – celoštátne kolo (A ‒ 3., 4. roč. SŠ, B ‒ 1., 2. roč. SŠ, Grafik – Graphic Desig-
ner – 1. až 4. roč. SŠ).

11. 2. – 13. 2.
ZENIT v strojárstve – celoštátne kolo (A – SPŠ, strojárske kreslenie, S a R – overenie praktických zruč-
ností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, C ‒ postup výroby strojárenského komponen-
tu pomocou technológií CNC).

13. 2. Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP) – krajské kolo 

do 21. 2. ENERSOL SK – školské kolo 

do 28. 2. Mladý ekofarmár – školské kolo 

Termíny

do 1. 2.

Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a 
učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností (talentu). Sú-
časne zašle Sš kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného šVS, kde sa 
tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach šVS za celé Slovensko.

Prechod 
žiakov  

zo Zš na Sš

do 20. 2.
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi Zš na učebné a študijné odbory, kto-
ré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 21. 2.
Zš zašlú export informácií z Proforientu do šVS – polročné známky všetkých žiakov, ta-
lentové školy.

do 21. 2. Zš zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá – talentové.

do 28. 2.
Zš odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overe-
nie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

do 5. 2. Odoslanie údajov do Centrálneho registra za január.

Priebežne 

Spracovanie miezd, výkazy a odvody do poisťovní – Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne.

Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov – Úr (MšVVš SR) 1 – 01 – web aplikácia (Zš, špeciálne Zš, gymnáziá, SOš, konzerva-
tóriá, špeciálne Sš a ostatné zariadenia).

Kontrolná činnosť podľa plánu kontrolných úloh.

Zimná škola v prírode, lyžiarsky výcvikový kurz.

Vykazovanie zastupovania, nadčasov, dochádzky zamestnancov za príslušný mesiac.

Zdroj: www.kalendar.azet.sk, www.siov.sk, www.minedu.sk, www.svs.edu.sk,  
www.cvtisr.sk, www.iuventa.sk

Spracovala: PaedDr. Katarína Písečná
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Adam Burian – učiteľ Michala Miloslava Hodžu

V  Prví učitelia našich historických osobností  V

Michal Miloslav Hodža (22. septembra 1911 Rakša, okr. Turčianske Teplice – 
26. marca 1870 Těšín, Česká republika) – slovenský národný buditeľ, kňaz, bás-
nik a jazykovedec. Podieľal sa s Ľudovítom štúrom a Jozefom Miloslavom Hur-
banom na kodifikácii spisovnej slovenčiny. Stál pri zrode slovenských kultúrnych 
ustanovizní ako Matica slovenská či spolok Tatrín.

Pochádzal z mlynársko-roľníckej rodiny. Svoju školskú dochádzku začal na cir-
kevnej evanjelickej ľudovej školy v rodnej Rakši, kde ho učil Ján Tomko. Odtiaľ 
prešiel na vychýrenú školu v Mošovciach, ktorú v minulosti absolvoval aj Ján 
 Kollár a niekoľko ďalších osobností slovenskej kultúry (Juraj Tesák, Eliáš lány, 
Michal Inštitoris či Pavol Valaský).

V Mošovciach sa ho ujal učiteľ Adam Burian. Ako jeden z mála učiteľov – ele-
mentaristov bol vtedy vyškolený na latinských školách v Banskej Bystrici, Ožďa-
noch a v Kežmarku, odkiaľ ho tamojší rektor odporúčal ako vhodného kandidá-
ta na učiteľskú stanicu v Mošovciach.

Adam Burian mal v triede okolo tridsať žiakov, ktorých delil na gramatistov (učili sa latinskú gramatiku) a syntak-
tistov (učili sa latinskú skladbu). Vzhľadom na jeho predchádzajúce vyššie školenie, preberal so svojimi žiakmi nie-
len obvyklé trívium (čítanie, písanie, počítanie) a katechizmus, ale aj latinčinu a k tomu i niektoré ďalšie vyučovacie 
predmety (algebru, geometriu, zemepis, dejepis a iné), ktorým však neveľmi rozumeli, pretože sa nehodili pre malé, 
zväčša deväťročné deti. Je však pravdepodobné, že náročnejšie vyučovacie predmety vzbudili záujem Hodžu o ďal-
šie vzdelávanie. 

Hodža sa tešil pozornosti Adama Buriana. Svedčí o tom aj to, že mu často požičiaval knižky českých a sloven-
ských autorov (napr. J. Michalku, F. J. Tomsu, či preklad Homérovej Iliady). To všetko bolo vhodným základom 
pre pokračovanie v štúdiu na banskobystrickom gymnáziu, neskôr v Rožňave, Prešove a Bratislave a nakoniec 
vo Viedni.

PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Foto: https://sk.wikipedia.org/

adam burian – učiteľ  
michala miloslava hodžu

Viac informácií z histórie školstva  
si môžete pozrieť  

v Múzeu školstva a pedagogiky.

www.msap.sk

Spoznajte históriu školstva na Slovensku, spolu so svojimi žiakmi!

https://sk.wikipedia.org/
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PORAdňA

otázky a odpovede
PrijAtiE/OdmiEtNutiE žiAkA SO švvP 
dO 1. rOčNíkA zš v SPÁdOvEj OBlASti

Žiak je prijatý do prvého ročníka špeciálnej školy, 
kde absolvoval nultý ročník. Potrebuje asistenta 
a špeciálny prístup. V našej základnej škole na zá-
pise neboli, ale v súčasnosti žiadajú o prijatie do 
prvého ročníka. Nemáme pre žiaka asistenta, ale 
patrí do našej spádovej oblasti. Je našou povin-
nosťou ho prijať?

V popise situácie absentujú bližšie informácie. Odpo-
veď poskytujeme na základe predpokladov. Vzdelá-
vanie žiaka v nultom ročníku sa viaže na vzdelávanie 
žiaka v bežnej základnej škole (ďalej len „ZŠ“). V špe-
ciálnej Zš sa žiak vzdeláva v prípravnom ročníku. Pred-
pokladáme, že žiak ho absolvoval v špeciálnej Zš. Ide 
o prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky podľa 
§ 97 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 245/2008 Z. z.“). špeciálna Zš podľa § 95 ods. 2 zá-
kona č. 245/2008 Z. z. je Zš, v ktorej sa uskutočňuje 
výchova a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov 
pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím. Prijíma deti 
a žiakov na základe ich zdravotného znevýhodnenia po 
diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných 
zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

Predpokladáme, že žiak pred nástupom na plnenie 
povinnej školskej dochádzky do špeciálnej Zš (absol-
vovanie prípravného ročníka je prvým rokom plnenia 
povinnej školskej dochádzky) absolvoval požadované 

diagnostické vyšetrenia, na základe ktorých bol prija-
tý do špeciálnej Zš. Predpokladáme, že bolo riadite-
ľom špeciálnej Zš vydané rozhodnutie o prijatí žiaka 
do školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a že boli splnené všetky zákon-
né podmienky na plnenie povinnej školskej dochádz-
ky. Na základe uvedeného žiak nie je prijatý do prvého 
ročníka špeciálnej školy, ale pokračuje v plnení povin-
nej školskej dochádzky. Zákonný zástupca žiaka (oba-
ja rodičia) má právo rozhodnúť o tom, kde ich dieťa 
bude plniť povinnú školskú dochádzku. 

Predpokladáme, že rodičia žiaka sa rozhodli, že ich die-
ťa sa bude vzdelávať ako integrované v bežnej triede 
Zš (v prípade, že bežná Zš nemá zriadenú špeciálnu 
triedu). Žiak podľa § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 
Z. z. plní povinnú školskú dochádzku v Zš v školskom 
obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Riaditeľ spádovej 
školy je povinný prednostne prijať na plnenie povin-
nej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trva-
lého pobytu v školskom obvode spádovej školy pod-
ľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. Žiak v tomto 
prípade nebude prijímaný na plnenie povinnej školskej 
dochádzky formou zápisu do 1. ročníka Zš, ale prestu-
pom podľa § 31 zákona č. 245/2008 Z. z. Do pozor-
nosti dávame aj § 29 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. 
Otázku asistenta učiteľa možno riešiť po prijatí žiaka 
do školy v kontakte so zriaďovateľom, prípadne odbo-
rom školstva okresného úradu v sídle kraja. 

PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková,  
20. 12. 2019
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